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Pakeitimas 25
Elena Lizzi, France Jamet, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
ragina atsakingus Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą bei Biudžeto komitetą 
siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 26
Sandra Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
 –

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas atmesti
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą ir atsakingą Biudžeto 
komitetą pasiūlyti atmesti Europos 
Komisijos pasiūlymą. 

Or. pt

Pagrindimas

Dėl šios Programos, be kita ko, dėl to, kad finansavimas susiejamas su reagavimu į Europos 
semestrą ir su konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis, stiprėja kišimasis į ES 
sudarančių šalių vidaus gyvenimą ir jų šantažavimo priemonės. Pagrindinis jos tikslas yra 
priversti įgyvendinti rinkų liberalizavimo politiką kėsinantis į darbuotojų teises, valstybės 
socialines funkcijas ir valstybės vykdomą strateginių ekonomikos sektorių kontrolę ir 
padidinti mokestinę neteisybę.

Pakeitimas 27
France Jamet
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 175 straipsnyje 
numatoma, be kita ko, kad valstybės narės 
savo ekonominę politiką turėtų koordinuoti 
taip, kad būtų siekiama 174 straipsnyje 
išdėstytų ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų;

(2) Sutarties 175 straipsnyje 
numatoma, be kita ko, kad valstybės narės 
savo ekonominę politiką turėtų koordinuoti 
taip, kad būtų siekiama ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 28
France Jamet

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“ 

(3) valstybės narės rengia savo 
nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas, atsižvelgdamos į nacionalinius 
prioritetus ir laisvai naudodamosi savo 
suverenitetu, vadinasi, ir laisve 
bendradarbiauti tarpusavyje, jei jos tai 
laiko reikalinga;
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lėšomis, teikiamos finansinės paramos 
pridėtinę vertę;

Or. fr

Pakeitimas 29
José Manuel Fernandes

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. 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. Valstybės narės ir 
Komisija užtikrina Programos ir kitų 
Sąjungos priemonių koordinavimą, 
papildomumą ir suderinamumą, visų 
pirma siekdamos, kad jokiu proceso etapu 
nebūtų dubliavimo;

Or. pt
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Pakeitimas 30
Anne Sander

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 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;

Or. en

Pakeitimas 31
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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. 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;

Or. en

Pakeitimas 32
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 
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socialiniu teisingumu, siekiant kurti 
kokybiškas darbo vietas ir užtikrinti tvarų 
augimą, taip visiems užtikrinant lygybę, 
įtrauktį ir galimybę naudotis socialine 
apsauga, laikantis pagrindinių Europos 
socialinių teisių ramsčio principų.

Or. en

Pakeitimas 33
France Jamet

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;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 34
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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 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 bei demografinės politikos 
skatinimui Sąjungoje. Be to, reformos turi 
padėti pašalinti kliūtis investicijoms ir 
sukurti investicijoms ir MVĮ palankią 
aplinką, įskaitant investicijas į 
novatorišką ir tvarią reindustrializaciją. 
Konkrečiau, švietimo ir mokymo sistemų 
reformos turėtų padėti paskatinti 
ekonominę veiklą ir kartu sudaryti sąlygas 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiam 
ekonomikos augimui;

Or. pt

Pakeitimas 35
Anne Sander

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 

(4) ekonomikos ir finansų krizė parodė, 
kad kurdamos patikimas ir atsparias 
ekonomikos ir finansų sistemas, pagrįstas 
stipriomis ekonominėmis ir socialinėmis 
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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;

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, sustiprinti koregavimo 
pajėgumus ir remti didėjančios 
konvergencijos procesą. Vykdant 
struktūrines reformas taip pat galima 
stiprinti ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą, didinti našumą ir investicijas 
bei sudaryti tinkamas ekonomines ir 
socialines sąlygas tvariam augimui ir 
užimtumui Sąjungoje; Tai turėtų padėti 
stiprinti darbo rinką, skatinti kokybiškas 
ir deramas darbo vietas.

Or. en

Pakeitimas 36
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

(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, prisitaikyti prie technologinių 
pokyčių, sustiprinti koregavimo pajėgumus 
ir socialines sistemas bei remti didėjančios 
konvergencijos procesą. Vykdant 
struktūrines reformas taip pat galima 
stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
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tinkamas sąlygas tvariam augimui ir 
užimtumui Sąjungoje;

didinti našumą ir investicijas bei sudaryti 
tinkamas sąlygas tvariam augimui ir 
užimtumui Sąjungoje bei stiprinti darbo 
rinkų atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 37
Romana Tomc

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 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 turėtų būti 
stiprinama ekonominė ir socialinė 
sanglauda, konvergencija, didinamas 
našumas ir investicijos, sudaromos 
tinkamos sąlygos tvariam augimui, darbo 
vietų kūrimui ir išlaikymui bei didinama 
socialinė įtrauktis ir užimtumas 
Sąjungoje;

Or. sl

Pakeitimas 38
France Jamet

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) struktūrinės reformos gali padėti 
pasiekti aukštą nacionalinės ekonomikos 
atsparumo lygį ir tvarią valstybių narių 
konvergenciją, o tai labai svarbu siekiant 
sėkmingo ir sklandaus dalyvavimo 
ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Toks 
aukštas tvarios konvergencijos lygis yra 
ypač svarbus valstybėms narėms, kurių 
valiuta nėra euro, rengiantis narystei euro 
zonoje;

(5) struktūrinės reformos turėtų būti 
vykdomos taip, kad neapsunkintų 
ekonominės padėties, kurioje valstybės 
narės atsidūrė per krizę, ir neturėtų būti 
imamasi griežto taupymo priemonių, 
kurios dar labiau padidina skurdą;

Or. fr

Pakeitimas 39
France Jamet

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;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 40
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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; Siekiant šio tikslo, šis 
procesas turi būti vykdomas palaikant 
glaudesnį Komisijos ir valstybių narių 
dialogą, atsižvelgiant į nacionalinių 
parlamentų vaidmenį įgyvendinant 
reformas.

Or. pl

Pakeitimas 41
Romana Tomc

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 pasitelkiant sanglaudos 
politiką;

Or. sl

Pakeitimas 42
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Todėl yra poreikis vykdyti socialiai 
atsakingas, pažangias, tvarias ir įtraukias 
struktūrines reformas, siekiant atitikti 
SESV 9 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus. Tokių struktūrinių reformų 
įgyvendinimą Sąjunga įvardijo kaip vieną 
iš savo politikos prioritetų norint užtikrinti 
tvarų augimą, stiprinti gebėjimą 
prisitaikyti, kurti kokybiškas darbo vietas, 
skatinti investicijas ir remti ekonominės ir 
socialinės konvergencijos procesą.

Or. en

Pakeitimas 43
José Manuel Fernandes

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.) 

(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 
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jos metiniams biudžetams; pasiūlė padidinti 2019 m. ir 2020 m. šiai 
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).

Or. pt

Pakeitimas 44
France Jamet

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kitos valstybių narių 
finansuojamos priemonės ir programos 
taip pat labai padeda gerinti sąlygas tam 
tikroms investicijoms valstybėse narėse. 
Visų pirma Sąjungos fonduose, kuriems 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. YYY/XX [BNR], 
investicijos susiejamos su reikiamomis 
sąlygomis (anksčiau vadintomis ex ante 
sąlygomis), numatomas makroekonominio 
valdymo mechanizmas ir jie gali finansuoti 
struktūrinių reformų, susijusių su 
investicijomis į sanglaudos politikai 
svarbias politikos sritis, išlaidas.
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kurios yra svarbios norint prisijungti prie 
euro zonos;

Or. fr

Pakeitimas 45
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjungos institucijos ir organai 
turi daug patirties, susijusios su 
konkrečios paramos teikimu valstybių 
narių nacionalinėms ir subnacionalinėms 
valdžios institucijoms bei socialiniams 
partneriams socialinių gebėjimų 
stiprinimo ir sanglaudos politikos 
įgyvendinimo srityse. Ta patirtimi turėtų 
būti naudojamasi siekiant stiprinti 
Sąjungos gebėjimą teikti paramą 
valstybėms narėms, padėti didinti jų 
augimo potencialą ir socialinę sanglaudą 
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.

Or. en

Pakeitimas 46
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 

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

teikimo sistemą, be techninės paramos, 
siūlant ir tiesioginę finansinę paramą. Šiuo 
tikslu turėtų būti nustatyta nauja Reformų 
rėmimo programa (toliau – Programa), kad 
būtų suteikta veiksmingų paskatų 
valstybėms narėms aktyviau įgyvendinti 
struktūrines reformas. Programa turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
naudinga Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Įgyvendinant Programą taip pat 
turėtų būti tęsiami SRRP veiksmai ir 
darbas, nes jie buvo labai naudingi ir 
valstybių narių vertinami stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
administracinius gebėjimus įvairiose 
politikos srityse. Be to, jie turėtų būti 
grindžiami Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principais. 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;

Or. pt

Pakeitimas 47
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

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 
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 

(10) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą, be techninės paramos, 
siūlant ir tiesioginę finansinę paramą. Šiuo 
tikslu turėtų būti nustatyta nauja Reformų 
rėmimo programa (toliau – Programa), kad 
būtų suteikta veiksmingų paskatų 
valstybėms narėms aktyviau įgyvendinti 
struktūrines reformas. Programa turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
naudinga Komisijos ir valstybių narių 
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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;

sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Įgyvendinant Programą taip pat 
turėtų būti tęsiami SRRP veiksmai ir 
darbas, nes jie buvo labai naudingi ir 
valstybių narių vertinami stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
administracinius gebėjimus įvairiose 
politikos srityse ir remtis Europos 
socialinių teisių ramstyje nustatytais 
principais ir JT darnaus vystymosi tikslų 
tikslais. Programą taip pat turėtų sudaryti 
tikslinė parama reformoms valstybėse 
narėse, kurių valiuta nėra euro, tačiau jos 
įsipareigojo įsivesti bendrą valiutą;

Or. en

Pakeitimas 48
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Jeigu valstybės narės nacionalinės 
valdžios institucijos nesiima bendros 
valiutos įvedimo veiksmų, pagal 
Programą dalis konkrečiai valstybei narei 
numatytų lėšų turėtų būti skiriama 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams, 
siekiant paskatinti viešas diskusijas dėl 
prisijungimo prie euro zonos, o taip pat 
atlikti parengiamuosius tyrimus ir 
konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 49
France Jamet

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 50
France Jamet

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.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 51
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) bendrasis Programos tikslas – 
skatinti sanglaudą, konkurencingumą, 

(13) bendrasis Programos tikslas – 
skatinti sanglaudą, konkurencingumą, 
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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.

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. Todėl taip pat būtina 
numatyti tinkamą regioninių ir vietos 
valdžios institucijų dalyvavimo mastą 
rengiant ir įgyvendinant struktūrinę 
reformą;

Or. pt

Pakeitimas 52
Romana Tomc

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 sanglaudą, 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 
gebėjimus, kiek tai susiję su jų 
institucijomis ir ekonomikos bei socialiniu 
sektoriais.

Or. sl

Pakeitimas 53
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) bendrasis Programos tikslas – (13) bendrasis Programos tikslas – 
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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.

skatinti sanglaudą, investicijas, 
konkurencingumą, našumą, tvarumą 
augimą 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.

Or. en

Pakeitimas 54
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, 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.

Or. en

Pakeitimas 55
France Jamet

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kiekvienai Programos priemonei 
turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai. 

(14) kiekvienai Programos priemonei 
turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai. 
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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;

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. Šie 
tikslai turėtų būti apibrėžti visose 
valstybėse narėse atsižvelgiant į jų 
nacionalinį suverenitetą;

Or. fr

Pakeitimas 56
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

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, 

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

o konvergencijos priemonės atveju – tose 
valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro ir 
kurios neturi galimybės pasirinkti.

Or. en

Pakeitimas 57
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Jeigu Europos semestre, visų 
pirma konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose, nustatomos problemos, 
dėl kurių reikia imtis skubių reformų, 
tačiau atitinkama valstybė narė 
nepasinaudoja skirtomis lėšomis ir 
nepradeda reformų, arba jeigu Komisija 
sustabdė tokių lėšų skyrimą, dalis skirtų 
lėšų turėtų būti prieinama vietos valdžios 
institucijoms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams per 
Komisijos valdomą konkurencijos 
mechanizmą, siekiant remti regioninio ir 
vietos lygmens veiksmus, kuriais 
padedama spręsti tas problemas.

Or. en

Pakeitimas 58
France Jamet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdama užtikrinti, kad Programa 
remiamos reformos apimtų visas 

Išbraukta.
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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;

Or. fr

Pakeitimas 59
Antonius Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 60
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 61
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 62
France Jamet
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
spręsti klimato kaitos problemas laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, Programa padės 
integruoti klimato srities veiksmus ir siekti 
bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
rengiant ir įgyvendinant Programą ir bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus;

(18) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
spręsti klimato kaitos problemas laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, Programa padės 
visapusiškai integruoti klimato srities 
veiksmus valstybių narių įnašais ir siekti 
bendro klimato srities tikslo valstybėms 
narėms vykdant savanorišką tarpusavio 
bendradarbiavimą;

Or. fr

Pakeitimas 63
Joanna Kopcińska

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; Rengiant ir tariantis dėl 
valstybėms narėms skirtų rekomendacijų 
turinio turėtų būti atsižvelgiama į 
vyriausybių pozicijas atspindinčias 
rekomendacijas, nes tai sustiprins bendrą 
valstybių atsakomybės už reformas 



AM\1198761LT.docx 27/74 PE647.142v01-00

LT

jausmą.

Or. pl

Pakeitimas 64
José Manuel Fernandes

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, atsižvelgus į kiekvienos 
valstybės narės ekonominius, socialinius 
ir teritorinius rodiklius;

Or. pt

Pakeitimas 65
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

(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 
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turėtų būti laikomos tos reformos, kuriomis 
sprendžiamos problemos, nustatytos per 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestrą, įskaitant 
problemas, kurias pasiūlyta spręsti 
konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose;

turėtų būti laikomos tos reformos, kuriomis 
sprendžiamos problemos, nustatytos per 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestrą, įskaitant 
problemas, kurias pasiūlyta spręsti 
konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose, atsižvelgiant į specifinę 
socialinę padėtį valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 66
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. el

Pakeitimas 67
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(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 
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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;

būti apskaičiuojamas aiškiai ir skaidriai, 
remiantis valstybių narių gyventojų 
skaičiumi, laikantis proporcingo 
mažinimo principo ir remiantis jų BVP 
vienam gyventojui, vadovaujantis 
atvirkštinio proporcingumo principu, taip 
pat atsižvelgiant į jų nedarbo lygį. 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 % (16 500 000 000 EUR) bendro 
reformų įgyvendinimo priemonės 
finansinio paketo ir per šį laikotarpį, 
pateikusios pasiūlymus dėl reformų 
įsipareigojimų, jos galėtų gauti didžiausią 
joms nustatytą išmoką;

Or. pt

Pakeitimas 68
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(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 ir socialine bei 
ekonomine padėtimi, įvertinta remiantis 
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 
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finansinio paketo ir per šį laikotarpį, 
pateikusios pasiūlymus dėl reformų 
įsipareigojimų, jos galėtų gauti didžiausią 
joms nustatytą išmoką;

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;

Or. it

Pakeitimas 69
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
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, 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 ekonomine 
padėtimi, pavyzdžiui, remiantis BVP 
vienam gyventojui rodikliu. 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;

Or. en



AM\1198761LT.docx 31/74 PE647.142v01-00

LT

Pakeitimas 70
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
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. 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;

Or. en

Pakeitimas 71
France Jamet

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 

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

Or. fr

Pakeitimas 72
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant skaidrumo ir efektyvumo, 
vėlesniu etapu, trunkančiu iki Programos 
pabaigos, Komisija turėtų nustatyti 
periodiškai skelbiamų kvietimų teikti 
paraiškas sistemą, kad paskirstytų likusią 
pusę bendro priemonės finansinio paketo 
(11 000 000 000 EUR) kartu su 
ankstesniame etape nepanaudotomis 
lėšomis. Šiuo tikslu turėtų būti rengiamos 
paprastos procedūros. Pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas visos valstybės 

(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 
(5 500 000 000 EUR) kartu su 
ankstesniame etape nepanaudotomis 
lėšomis. Šiuo tikslu turėtų būti rengiamos 
paprastos procedūros. Pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas visos valstybės 
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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;

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 
(5 000 000 000 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;

Or. pt

Pakeitimas 73
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant skaidrumo ir efektyvumo, 
vėlesniu etapu, trunkančiu iki Programos 
pabaigos, Komisija turėtų nustatyti 
periodiškai skelbiamų kvietimų teikti 
paraiškas sistemą, kad paskirstytų likusią 
pusę bendro priemonės finansinio paketo 
(11 000 000 000 EUR) kartu su 
ankstesniame etape nepanaudotomis 
lėšomis. Šiuo tikslu turėtų būti rengiamos 
paprastos procedūros. Pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas visos valstybės 
narės turėtų būti kviečiamos vienu metu 
pateikti reformų pasiūlymus ir remiantis jų 
reformų pasiūlymais joms galėtų būti 
skirtas didžiausias joms numatytas 
finansinis įnašas. Siekiant skaidrumo, 
pirmasis antruoju etapu Komisijos 

(21) siekiant skaidrumo ir efektyvumo, 
vėlesniu etapu, trunkančiu iki Programos 
pabaigos, Komisija turėtų nustatyti 
periodiškai skelbiamų kvietimų teikti 
paraiškas sistemą, kad paskirstytų likusią 
pusę bendro priemonės finansinio paketo 
(11 000 000 000 EUR) kartu su 
ankstesniame etape nepanaudotomis 
lėšomis. Šiuo tikslu turėtų būti rengiamos 
paprastos procedūros. Pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas visos valstybės 
narės turėtų būti kviečiamos vienu metu 
pateikti reformų pasiūlymus ir remiantis jų 
reformų pasiūlymais joms galėtų būti 
skirtas didžiausias joms numatytas 
finansinis įnašas. Dėl kiekvieno pasiūlymo 
prieš jį pateikiant turėtų būti plačiai 
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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;

konsultuojamasi su suinteresuotosiomis 
šalimis. 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;

Or. en

Pakeitimas 74
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 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 tos, 
kurioms skubiai reikia reformų, kaip 
nurodyta konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose, turėtų būti ypač 
skatinamos pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę teikti pasiūlymus dėl reformų, 
kuriomis sprendžiamos susijusios 
problemos.
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Or. en

Pakeitimas 75
José Manuel Fernandes

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 paprastą 
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;

Or. pt

Pakeitimas 76
Romana Tomc

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 

(22) būtina nustatyti skaidrų 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 
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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;

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;

Or. sl

Pakeitimas 77
France Jamet

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) valstybės narės turėtų nustatyti 
reformų įsipareigojimus 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;

Or. fr

Pakeitimas 78
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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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;

Or. pl

Pakeitimas 79
France Jamet

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 

(24) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytų įsipareigojimų dėl reformų 
pobūdį ir svarbą ir pasiūlyti Tarybai 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 
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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;

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;

Or. fr

Pakeitimas 80
José Manuel Fernandes

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 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. Be to, 
įgyvendinant Europos semestrą reikėtų 
vykdyti griežtą reformų, siūlomų dėl 
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finansavimo, stebėseną;

Or. pt

Pakeitimas 81
Anne Sander

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;

Or. en

Pakeitimas 82
France Jamet
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) siekiant prisidėti rengiant 
kokybiškus pasiūlymus ir padėti Komisijai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų ir 
vertinti jų įgyvendinimo mastą, reikėtų 
numatyti tarpusavio konsultacijas ir 
ekspertų patarimus.

Or. fr

Pakeitimas 83
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) vertindama pasiūlymo dėl reformų 
įsipareigojimų pobūdį ir svarbą, Komisija 
atsižvelgs į kiekvienos valstybės narės 
reformų dinamiką ir jų poveikį 
visuomenei, visų pirma todėl, kad tai gali 
tapti pavyzdžiu.

Or. el

Pakeitimas 84
France Jamet
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 85
France Jamet

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, 
turėtų vykdyti Komisija;

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

Or. fr

Pakeitimas 86
José Manuel Fernandes

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, 
turėtų vykdyti Komisija;

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

Or. pt
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Pakeitimas 87
Stelios Kympouropoulos

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 politikai 
suprastų politinį mastą ir pateiktų kuo 
daugiau informacijos apie programą bei 
įsipareigotų ją vykdyti.

Or. el

Pakeitimas 88
José Manuel Fernandes

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 

(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 
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sprendime dėl sumų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
narių teisė pateikti pastabas;

procedūras, užtikrinančias, kad Komisijos 
sprendime dėl sumų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
narių teisė pateikti pastabas;

Or. pt

Pakeitimas 89
José Manuel Fernandes

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;

Or. pt

Pakeitimas 90
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

(33) pagal Programos techninės paramos 
priemonę toliau turėtų būti remiamas 
valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ekonomikos valdymo procesų 
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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;

arba su Sąjungos teisės įgyvendinimu 
susijusių veiksmų kontekste vykdomų 
reformų, o taip pat reformų, kuriomis 
siekiama didinti Sąjungos 
konkurencingumą, kurti kokybiškas 
darbo vietas, didinti našumą, skatinti 
tvarias investicijas į realiąją ekonomiką, 
užtikrinti aukštos kokybės priežiūros ir 
sveikatos priežiūros paslaugas, švietimą ir 
mokymą, kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi ir stiprinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje, 
įgyvendinimą. Pagal ją taip pat turėtų būti 
teikiama techninė parama su ekonominio 
koregavimo programų įgyvendinimu 
susijusioms reformoms ir rengiant ir 
įgyvendinant reformas, kurių reikia imtis 
pagal kitas Programos priemones.

Or. en

Pakeitimas 91
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) konvergencijos priemone turėtų 
būti siekiama teikti tiek finansinę, tiek 
techninę paramą valstybėms narėms (be 
pagal kitas dvi Programos priemones jau 
teikiamos paramos), kurių valiuta nėra euro 
ir kurios neturi galimybės pasirinkti, 
siekiant padėti joms pasirengti narystei 
euro zonoje. Tais atvejais, kai tokių 
veiksmų neinicijuoja valstybė narė, dalis 
skirto fondo turėtų būti prieinama 
Komisijai skelbiant atvirus kvietimus 
teikti paraiškas, siekiant padėti 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams vykdyti parengiamuosius 
veiksmus, pavyzdžiui, tyrimus ir 
informacijos sklaidą, kuriais prisidedama 
prie plataus masto atvirų diskusijų, per 
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sėkmingai dalyvauti euro zonoje 
priemonių, įskaitant veiksmus, kuriais 
nacionalinės teisės aktai visiškai 
suderinami su Sąjungos teisėje (įskaitant 
bankų sąjungą) nustatytais reikalavimais, 
įgyvendinimo planas, kuriame nurodyti 
konkretūs įgyvendinimo terminai;

kurias piliečiai būtų informuojami apie 
bendrą valiutą ir jos poveikį atitinkamai 
valstybei narei.

Or. en

Pakeitimas 92
Romana Tomc

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;

Or. sl

Pakeitimas 93
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) šiam reglamentui taikomos Europos (46) šiam reglamentui taikomos Europos 
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Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos 
Finansiniame reglamente ir visų pirma 
nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo 
tvarką, naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį 
įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų 
pareigūnų atsakomybės patikras. Pagal 
SESV 322 straipsnio nuostatas priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, jei 
valstybėse narėse nustatoma visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis yra viena esminių patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo prielaidų;

Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos 
Finansiniame reglamente ir visų pirma 
nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo 
tvarką, naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį 
įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų 
pareigūnų atsakomybės patikras. Pagal 
SESV 322 straipsnio nuostatas priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, jei 
valstybėse narėse nustatoma visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis yra viena esminių patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo prielaidų; Nustačius 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumų, vietos valdžios 
institucijoms ir kitiems atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams turėtų 
būti suteikta galimybė kreiptis dėl dalies 
susijusio finansavimo, siekiant vykdyti 
veiklą, kuria remiami Programos tikslai;

Or. en

Pakeitimas 94
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. reikalavimus atitinkanti valstybė 
narė – pagal konvergencijos priemonę tai 
yra valstybė narė, kurios valiuta nėra euro 
ir kuri, rengdamasi prisijungti prie euro 
zonos, ėmėsi akivaizdžių veiksmų, kad per 
nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą 
valiutą. Akivaizdūs veiksmai yra 
atitinkamos valstybės narės vyriausybės 
oficialus raštas Komisijai, kuriame aiškiai 

6. reikalavimus atitinkanti valstybė 
narė pagal konvergencijos priemonę – 
valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, kaip 
apibrėžta SESV 139 straipsnio 1 dalyje.
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išdėstomas valstybės narės įsipareigojimas 
per pagrįstą nustatytą laikotarpį 
prisijungti prie euro zonos ir pateikiamas 
po konsultacijų su Komisija parengtas 
įtikinamas konkrečių pasirengimo 
sėkmingai dalyvauti euro zonoje 
priemonių, įskaitant veiksmus, kuriais 
nacionalinės teisės aktai visiškai 
suderinami su Sąjungos teisėje (įskaitant 
bankų sąjungą) nustatytais reikalavimais, 
įgyvendinimo planas, kuriame nurodyti 
konkretūs įgyvendinimo terminai.

Or. en

Pakeitimas 95
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) padėti spręsti nacionalinių reformų 
struktūrinio pobūdžio problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
taip remiant įmones, visų pirma MVĮ, 
skatinant verslumą ir užimtumą ir 
prisidedant prie sanglaudos, 
konkurencingumo, našumo, augimo ir 
demografinės politikos laikantis Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
principų, ir

Or. pt

Pakeitimas 96
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) padėti spręsti nacionalinių reformų 
struktūrinio pobūdžio problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
taip prisidedant prie ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos, 
konkurencingumo, našumo, socialinės 
įtraukties, augimo ir užimtumo didinimo, 
su ekologiniu bei socialiniu požiūriu 
tvaria ir demokratine Sąjunga, 
grindžiama darnaus vystymosi tikslais ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu;

Or. en

Pakeitimas 97
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) padėti spręsti nacionalinių reformų 
struktūrinio pobūdžio problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
taip prisidedant prie sanglaudos, 
konkurencingumo, našumo, tvaraus 
augimo, socialinės įtraukties, o taip pat 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį ir vykdant įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą; ir

Or. en

Pakeitimas 98
Anne Sander
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) padėti spręsti nacionalinių reformų 
struktūrinio pobūdžio problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
taip prisidedant prie sanglaudos, 
konkurencingumo, investicijų, našumo, 
tvaraus augimo ir užimtumo bei atsparių 
darbo rinkų kūrimo; ir 

Or. en

Pakeitimas 99
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti viešąsias investicijas ir 
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

Or. en

Pakeitimas 100
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas
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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 jų 
atitinkamų vietos ir regionų valdžios 
institucijų administracinius gebėjimus, 
susijusius su institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančiomis problemomis.

Or. en

Pakeitimas 101
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 102
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, visų pirma, vienai ar 
daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 103
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių, reindustrializacija, 
privačiojo sektoriaus plėtra, produktų ir 
paslaugų rinkos, investavimas, visuomenės 
dalyvavimas įmonėse, privatizacija, 
prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas, visų 
pirma siekiant plėtoti priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo būdus, kuriais 
būtų užtikrinamas teisingas perėjimas, nė 
vieno nepaliekant nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 104
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių, reindustrializacija, 
privačiojo sektoriaus plėtra, produktų ir 
paslaugų rinkos, investavimas, visuomenės 
dalyvavimas įmonėse, privatizacija, 

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

prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas, 
sąlygų verslumui skatinti gerinimas;

Or. en

Pakeitimas 105
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių, reindustrializacija, 
privačiojo sektoriaus plėtra, produktų ir 
paslaugų rinkos, 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;

Or. en

Pakeitimas 106
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, visų pirma 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 
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inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas; inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas;

Or. pt

Pakeitimas 107
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) švietimas ir mokymas, įtrauki 
darbo rinkos politika, įskaitant socialinį 
dialogą, siekiant kurti darbo vietas, 
kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas 
per teisingą pereinamąjį laikotarpį, 
skaitmeninių įgūdžių didinimas, kova su 
skurdu, socialinės įtraukties, socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemų 
skatinimas, socialinės infrastruktūros, 
ypač skirtos vaikams, plėtra, visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų 
plėtra, taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 108
Antonius Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, didinti skaitmeninius 
įgūdžius, kovoti su skurdu, skatinti 
socialinę įtrauktį, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, lygias galimybes ir 
prieigą visiems, geresnę vaikų, jaunimo ir 
pagyvenusių asmenų ateitį, socialinės 
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migracijos ir sienų politika; apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 109
Romana Tomc

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) 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, 
pensijų sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. sl

Pakeitimas 110
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) švietimas, mokymasis visą 
gyvenimą 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, 
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migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 111
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) 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, pensijų 
sistemas, visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. pt

Pakeitimas 112
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, socialinio dialogo stiprinimas, 
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;

Or. en



PE647.142v01-00 56/74 AM\1198761LT.docx

LT

Pakeitimas 113
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) 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 
vietovių plėtros politika; ir

Or. en

Pakeitimas 114
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) klimato politikos veiksmų 
įgyvendinimo, judumo, sujungiamumo, 
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 
regionų plėtros politika; ir

Or. en

Pakeitimas 115
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
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Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal 
konvergencijos priemonę euro zonai 
nepriklausanti valstybė narė nesiėmė 
akivaizdžių veiksmų, kad per nustatytą 
laikotarpį įsivestų bendrą valiutą, 
didžiausia suma, kuri pagal 26 straipsnį 
skiriama skelbiant atviruosius kvietimus 
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.

Or. en

Pakeitimas 116
José Manuel Fernandes

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 

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, 
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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.

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.

Or. pt

Pakeitimas 117
José Manuel Fernandes

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.

Or. pt

Pakeitimas 118
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

I priede nustatytas didžiausias finansinis 
įnašas, kuris gali būti skirtas kiekvienai 
valstybei narei, iš bendro reformų 
įgyvendinimo priemonės paketo, nurodyto 
7 straipsnio 2 dalies a punkte. Toks 
didžiausias finansinis įnašas 
apskaičiuojamas aiškiai ir skaidriai 
kiekvienai valstybei narei, naudojantis 
tame priede išdėstytais kriterijais ir 
metodika, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, laikantis 
proporcingo mažinimo principo ir 
remiantis jų BVP vienam gyventojui, 
vadovaujantis atvirkštinio proporcingumo 
principu, taip pat atsižvelgiant į jų 
nedarbo lygį. Tokį didžiausią finansinį 
įnašą, visą ar jo dalį, galima skirti 
kiekvienai valstybei narei kiekvienu 10 
straipsnyje išdėstyto skyrimo proceso etapu 
ir pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas.

Or. pt

Pakeitimas 119
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 ir 
socialine bei ekonomine padėtimi, 
įvertinta remiantis socialinės atskirties, 
skurdo ir nedarbo rodikliais. Tokį 
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proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
teikti paraiškas.

didžiausią finansinį įnašą, visą ar jo dalį, 
galima skirti kiekvienai valstybei narei 
kiekvienu 10 straipsnyje išdėstyto skyrimo 
proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
teikti paraiškas.

Or. it

Pakeitimas 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

I priede nustatytas didžiausias finansinis 
įnašas, kuris gali būti skirtas kiekvienai 
valstybei narei, iš bendro 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 ir 
BVP vienam gyventojui rodiklio pagrindu. 
Tokį didžiausią finansinį įnašą, visą ar jo 
dalį, galima skirti kiekvienai valstybei 
narei kiekvienu 10 straipsnyje išdėstyto 
skyrimo proceso etapu ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 121
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priede nustatytas didžiausias finansinis I priede nustatytas didžiausias finansinis 
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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.

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 ir 
ekonominio išsivystymo lygiu. Tokį 
didžiausią finansinį įnašą, visą ar jo dalį, 
galima skirti kiekvienai valstybei narei 
kiekvienu 10 straipsnyje išdėstyto skyrimo 
proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
teikti paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 122
José Manuel Fernandes

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 
16 500 000 000 EUR sumą, kuri atitinka 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.

Or. pt

Pakeitimas 123
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
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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 5 500 000 000 EUR sumą, kuri 
atitinka 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. Pirmasis 
kvietimas teikti paraiškas skelbiamas dėl 
5 500 000 000 EUR paskirstymo.

Or. pt

Pakeitimas 124
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, pageidaujanti gauti 
paramą pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę, Komisijai pateikia pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų, bendradarbiaujant 
su vietos ir regionų valdžios institucijomis 
ir suinteresuotaisiais subjektais, visų 
pirma 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 
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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...).

Or. en

Pakeitimas 125
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, pageidaujanti gauti 
paramą pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę, Komisijai pateikia pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų, pasikonsultavusi 
su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant socialinius 
partnerius. 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.

Or. en

Pakeitimas 126
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punktas
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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 ir socialinis 
reformos poveikis, įskaitant jų poveikį 
pajamų paskirstymui, atitinkamoje 
valstybėje narėje ir, kai įmanoma, šalutinis 
poveikis kitose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 127
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) socialiniai rodikliai, kurie turi būti 
pagerinti siūloma reforma, atspindinčia 
Europos socialinių teisių ramstį ir JT 
darnaus vystymosi tikslus;

Or. en

Pakeitimas 128
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) konsultacijų, surengtų prieš 
pateikiant paraišką, mastas;

Or. en

Pakeitimas 129
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Or. en

Pakeitimas 130
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įvertina jų poveikį visuomenei ir 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 131
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė oficialiai pateikė pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų, praneša apie 
vertinimo išvadas.

4. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų įvertina neigiamai, ji per tris 
mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
oficialiai pateikė pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų, praneša apie vertinimo 
išvadas.
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Or. pt

Pakeitimas 132
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. negalima pritarti jokiam 
pasiūlymui, kurio bendras socialinis 
poveikis yra neigiamas.

Or. en

Pakeitimas 133
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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.

Or. en
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Pakeitimas 134
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipa

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 svarbių 
priemonių, kurių buvo imtasi siekiant 
užtikrinti atitinkamai 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 sąlygas, išdėstomi 12 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime.

Or. en

Pakeitimas 135
Jordi Cañas

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 galėtų 
apimti išankstinio finansavimo 
mokėjimus, jei to prašo valstybė narė, 
kurie mokami remiantis biudžeto 
asignavimais ir atsižvelgiant į turimą 
finansavimą.

Or. en
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Pakeitimas 136
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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. Nevyriausybinės organizacijos ir 
vietos valdžia gali prašyti dalies 
sustabdyto finansinio įnašo, kad paremtų 
veiksmus, kuriais padedama spręsti 
nustatytas problemas.

Or. en

Pakeitimas 137
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
išsaugojimui užtikrinti, skurdui mažinti ir 
socialinei įtraukai stiprinti;

Or. en
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Pakeitimas 138
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, kokybiškų darbo vietų kūrimui 
užtikrinti ir socialinei konvergencijai 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 139
José Manuel Fernandes

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 
išsaugojimui užtikrinti, įgyvendinimu;

Or. pt

Pakeitimas 140
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

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 

e) reformų, kurios svarbios 
valstybėms narėms jų narystei euro zonoje 
įgyvendinimui ir kurioms taikoma išimtis, 
kaip apibrėžta SESV 139 straipsnio 1 
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bendrą valiutą, rengiantis narystei euro 
zonoje, įgyvendinimu.

dalyje.

Or. en

Pakeitimas 141
José Manuel Fernandes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiksmais, kuriais galima prisidėti 
prie Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos principų taikymo;

Or. pt

Pakeitimas 142
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiksmai, skirti įgyvendinti 
Europos socialinių teisių ramstį ir JT 
darnaus vystymosi tikslus.

Or. en

Pakeitimas 143
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priede nustatytas didžiausias finansinis X priede nustatytas didžiausias finansinis 
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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.

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 socialine bei 
ekonomine padėtimi, įvertinta remiantis 
socialinės atskirties, skurdo ir nedarbo 
rodikliais, ir taikomas kiekvienu skyrimo 
proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
teikti paraiškas, nurodytus 10 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 144
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 pastraipa

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.

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 bei BVP vienam 
gyventojui rodikliu ir taikomas kiekvienu 
skyrimo proceso etapu ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas, nurodytus 10 
straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 145
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 pastraipa

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.

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 bei ekonominio 
išsivystymo lygiu ir taikomas kiekvienu 
skyrimo proceso etapu ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas, nurodytus 10 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 146
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

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.

Or. en
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Pakeitimas 147
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. jei valstybė narė, kuriai taikoma 
išimtis pagal SESV 139 straipsnio 1 dalį, 
nepasinaudoja skirtu finansavimu, šis 
finansavimas skiriamas nevyriausybinėms 
organizacijoms ir vietos valdžios 
institucijoms atviru Komisijos kvietimu 
remti veiksmus, kuriais skatinami 
moksliniai tyrimai, viešos diskusijos ir 
informacijos apie bendrą valiutą ir 
reformas, būtinas norint prisijungti prie 
euro zonos, sklaida.
Tinkamos paramai gauti išlaidos yra:
a) seminarai, konferencijos ir pratybos;
b) studijos, moksliniai tyrimai, analizės ir 
tyrimai, poveikio ir kiti vertinimai, 
ataskaitos, mokomoji medžiaga ir jų 
skelbimas;
c) rengiami komunikacijos projektai, 
skirti mokymosi, bendradarbiavimo, 
informuotumo didinimo bei sklaidos 
veiklai ir keitimuisi gerąja patirtimi, 
informuotumo didinimo ir informacinių 
kampanijų, žiniasklaidos kampanijų ir 
renginių, įskaitant institucinį 
informavimą ir prireikus komunikaciją 
per socialinius tinklus, organizavimas; ir
d) informacijai ir Programos rezultatams 
skleisti skirtos medžiagos rinkimas ir 
skelbimas, be kita ko, kuriant, valdant ir 
prižiūrint sistemas ir priemones 
naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

Or. en
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Pakeitimas 148
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atrankos taisyklės ir dotacijų 
skyrimo kriterijai, taikomi skelbiant 
atvirus Komisijos valdomus kvietimus 
teikti paraiškas, kas minima 27 
straipsnyje ir nuostatos dėl tokių projektų 
išankstinio finansavimo, finansų valdymo, 
kontrolės, audito ir vertinimo, taip pat kiti 
aspektai, kuriuos reikia nurodyti pagal 
Finansinį reglamentą, pateikiami tam 
skirtame Komisijos sprendime. Taikant 
šias taisykles užtikrinama sąžininga ir 
skaidri pasiūlymų atranka, kuo labiau 
sumažinama paramos gavėjams tenkanti 
administracinė našta ir užtikrinamas 
patikimas ir veiksmingas dotacijų 
valdymas, remiantis geriausia Sąjungos 
priemonių, taikymo pagal centralizuoto 
valdymo principą patirtimi.

Or. en


