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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

Kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme, Reformų rėmimo programą po 2020 m. sudaro trys 
priemonės: 1) techninė paramos priemonė, kuri paremta Struktūrinių reformų rėmimo programa 
(SRRP), 2) reformų įgyvendinimo priemonė ir 3) konvergencijos priemonė. Tačiau Europos 
Sąjungos Taryboje vykstančiose diskusijose pabrėžiama galimybė Reformų rėmimo programą 
išdėstyti kitaip, kad ją sudarytų: 1) techninė paramos priemonė, kuri paremta Struktūrinių 
reformų rėmimo programa (SRRP), 2) euro zonos konvergencijos ir konkurencingumo 
biudžetinė priemonė (BICC) ir 3) valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, konvergencijos ir 
reformų priemonė (CRI). Nuomonės referentas atkreipė dėmesį į šias Taryboje vykstančias 
diskusijas dėl kitokios programos struktūros.

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

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

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant Europos semestro tikslų 
taip pat svarstomas ir solidarumu, 
integracija ir socialiniu teisingumu 
pagrįstų struktūrinių reformų klausimas, 
nes tokios reformos teikia daugiau 
galimybių kurti daugiau darbo vietų ir 
skatinti ekonomikos augimą, užtikrinti 
lygias galimybes ir galimybes naudotis 
socialine apsauga, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes ir gerinti visų 
piliečių gyvenimo lygį, o tai yra 
pagrindiniai Europos socialinių teisių 
ramsčio principai;

Or. en

Pakeitimas 2

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 

(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 
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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;

pokyčių, 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 
bei kurti atsparias darbo rinkas;

Or. en

Pakeitimas 3

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, atsižvelgiant į tai, kad kelios 
valstybės narės, ypač nepriklausančios 
euro zonai, pasižymi mažu augimo 
potencialu, aukštais nedarbo rodikliais, 
didėjančiais socialiniais skirtumais ir 
padidėjusia skurdo rizika;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 5

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 gebėjimų stiprinimo 
ir sanglaudos politikos įgyvendinimo 
srityse. Ta patirtimi turėtų būti 
naudojamasi siekiant stiprinti Sąjungos 
gebėjimą teikti paramą suinteresuotoms 
valstybėms narėms, padėti didinti jų 
augimo potencialą ir socialinę sanglaudą 
taikant priemones, kuriomis siekiama 
didinti užimtumo lygį, kovoti su atskirtimi 
ir skurdu ir didinti sveikatos priežiūros ir 
švietimo paslaugų prieinamumą ir 
kokybę;

Or. en
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Pakeitimas 6

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 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Įgyvendinant Programą taip pat 
turėtų būti tęsiami SRRP veiksmai ir 
darbas, nes jie buvo labai naudingi ir 
valstybių narių vertinami stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
administracinius gebėjimus įvairiose 
politikos srityse. Programą taip pat turėtų 
sudaryti tikslinė parama reformoms 
valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro ir 
kurios ėmėsi akivaizdžių veiksmų, kad per 
nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą valiutą;

(10) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą, be techninės paramos, 
siūlant ir tiesioginę finansinę paramą. Šiuo 
tikslu turėtų būti nustatyta nauja Reformų 
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, siekiant stiprinti nacionalinių 
valdžios institucijų administracinius 
gebėjimus įvairiose politikos srityse, ir 
turėtų būti remiamasi Europos socialinių 
teisių ramstyje nustatytais 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. en

Pakeitimas 7

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 

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

sustiprinti valstybių narių administracinius 
ir institucinius gebėjimus, kiek tai susiję 
su jų institucijomis ir ekonomikos bei 
socialiniu sektoriais.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kiekvienai Programos priemonei 
turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai. 
Kalbant apie reformų įgyvendinimo 
priemonę, jie turėtų būti susiję su 
konkrečiomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, nustatytomis 
siekiant įvykdyti reformų įsipareigojimus, 
kurias įgyvendinus būtų išmokėtos 
finansinės paskatos. Kalbant apie techninės 
paramos priemonę, jais turėtų būti 
remiamos nacionalinių valdžios institucijų 
pastangos rengti ir įgyvendinti reformas 
atsižvelgiant į panašių institucijų įgytą 
gerąją patirtį ir padarytas išvadas. Šių 
tikslų turėtų būti siekiama visose 
valstybėse narėse pagal šias dvi priemones, 
o konvergencijos priemonės atveju – tose 
valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro ir 
kurios ėmėsi akivaizdžių veiksmų, kad per 
nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą valiutą;

(14) kiekvienai Programos priemonei 
turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai. 
Kalbant apie reformų įgyvendinimo 
priemonę, jie turėtų būti susiję su 
konkrečiomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, nustatytomis 
siekiant įvykdyti reformų įsipareigojimus, 
susijusius su Europos semestro metu 
parengtomis konkrečioms šalims 
skirtomis rekomendacijomis. Pasiekus tas 
reikšmes 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;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 11

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. 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, ir euro 
zonai nepriklausančios valstybės narės, 
kuriose struktūrinė plėtra smarkiai 
vėluoja, turėtų būti ypač skatinamos pagal 
reformų įgyvendinimo priemonę teikti 
pasiūlymus dėl reformų, kuriomis 
sprendžiamos perviršinį disbalansą 
lėmusios problemos;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) pagal Programos techninės paramos 
priemonę toliau turėtų būti remiamas 
valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ekonomikos valdymo procesų 
arba su Sąjungos teisės įgyvendinimu 
susijusių veiksmų kontekste vykdomų 
reformų, taip pat reformų, kuriomis 
siekiama didinti Sąjungos 
konkurencingumą, kurti darbo vietas, 
didinti našumą, skatinti tvarias 
investicijas į realiąją ekonomiką, siekti 
užtikrinti aukštos kokybės sveikatos ir 
švietimo paslaugas, kovoti su skurdu ir 
socialine atskirtimi, stiprinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą 
Sąjungoje ir padėti valstybėms narėms, 
kurios ėmėsi konkrečių veiksmų 
siekdamos prisijungti prie euro zonos, 
įgyvendinimas. Pagal ją taip pat turėtų būti 
teikiama techninė parama su ekonominio 
koregavimo programų įgyvendinimu 
susijusioms reformoms ir rengiant ir 
įgyvendinant reformas, kurių reikia imtis 
pagal kitas Programos priemones;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 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 sanglaudos, 
konkurencingumo, našumo, socialinės 
įtraukties, augimo ir užimtumo didinimo, 
siekiant aplinką tausojančios ir 
demokratinės Europos Sąjungos po 
2020 m., kurios vizija grindžiama darnaus 
vystymosi tikslais ir Europos socialinių 
teisių ramsčiu; ir

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) švietimas 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 ir jaunimo 
ateitį, socialinės apsaugos ir socialinės 
gerovės sistemas, visuomenės sveikatos ir 
sveikatos priežiūros sistemas, taip pat 
sanglaudos, prieglobsčio, migracijos ir 
sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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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. Tame pasiūlyme 
detaliai išdėstomos struktūrinių reformų 
įgyvendinimo priemonės, atsižvelgiant į 
per Europos semestrą nustatytas ir į 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas įtrauktas problemas, ir 
nurodomos reformų įgyvendinimo tarpinės 
reikšmės, siektinos reikšmės ir 
įgyvendinimo tvarkaraštis ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) socialiniai rodikliai, kurie turi būti 
pagerinti siūloma reforma ir, kai 
įmanoma, indėlis įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramsčio principus;

Or. en

Pakeitimas 20

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 

1. Jeigu dalies ar visų reformų 
įsipareigojimų, įskaitant atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
atitinkama valstybė narė dėl objektyvių 
aplinkybių nebegali įgyvendinti arba jeigu 
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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.

socialinių ir ekonominių rodiklių pokyčiai 
daro didelį poveikį pradiniam valstybės 
narės pasiūlymui, 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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

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, darbo vietų kūrimui ir socialinei 
atskirčiai užtikrinti, įgyvendinimu;
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Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiksmais, kuriais galima prisidėti 
prie Europos socialinių teisių ramsčio 
principų įgyvendinimo.

Or. en


