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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl COVID-19 pandemijos kilo krizė, kuri veikia visus ES piliečius, tačiau nevienodu mastu. 
Pavojus, kad ne tik stagnuos ekonomikos augimas, bet ir didės socialiniai skirtumai, nedarbo 
lygis ir nelygybė, yra realus. Dėl šios priežasties socialinis aspektas yra labai svarbus norint 
užtikrinti tinkamą atgaivinimą.

Krizei įveikti ir žaliajam, skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui 
užtikrinti skirtos priemonės turi būti naudojamos ne tiesiog užimtumui skatinti, o kokybiškų 
darbo vietų kūrimui. Europos piliečiai turi žinoti, kad yra realių ir tvarių užimtumo galimybių.

Socialiniai partneriai turėtų visapusiškai dalyvauti įgyvendinant krizės valdymo priemones, 
siekiant užtikrinti, kad jos tenkintų žmonių poreikius.

Socialinė įtrauktis ir skurdo mažinimas yra tikslai patys savaime. Be to, tai yra priemonės, 
kuriomis galima paspartinti Europos ekonomikos atsigavimą ir pagerinti jos veikimą, nes 
daugiau žmonių turės galimybių gyventi gerovėje. Dėl šios priežasties yra pagrįsta ir būtina 
investuoti ir į šiuos tikslus.

Laikinosios priemonės, visų pirma skirtos sutrumpinto darbo laiko programoms ir 
savarankiškai dirbančių asmenų paramai, išimties tvarka finansuojamos ESF lėšomis, ir tai 
neturėtų tapti įprasta jo funkcija. Tokia parama turi būti atidžiai apsvarstyta, siekiant, kad dėl 
lėšų perskirstymo kilus krizėms nekiltų pavojus kitoms pažeidžiamoms grupėms, kad būtų 
užkirstas kelias finansinę paramą gaunančių subjektų piktnaudžiavimui ir užtikrinta kontrolė, 
kurią vykdant dalyvautų Europos Parlamentas ir atitinkami suinteresuotieji subjektai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybes nares paveikė 
beprecedentė krizė, kilusi dėl COVID-19 
pandemijos sukeltų padarinių. Krizė stabdo 
augimą valstybėse narėse, o tai savo ruožtu 
dar labiau didina likvidumo trūkumą dėl 
staiga labai išaugusių viešųjų investicijų į 
sveikatos priežiūros sistemas ir kitus 
ekonomikos sektorius poreikio. Dėl to 
susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti 

(1) valstybes nares paveikė 
beprecedentė krizė, kilusi dėl COVID-19 
pandemijos sukeltų padarinių. Krizė didina 
socialinius skirtumus, prarastų vietų 
skaičių bei nelygybę ir stabdo augimą 
valstybėse narėse, o tai savo ruožtu dar 
labiau didina likvidumo trūkumą dėl staiga 
labai išaugusių viešųjų investicijų į 
sveikatos priežiūros sistemas ir kitus 
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būtinos specialios priemonės; ekonomikos sektorius poreikio. Dėl to 
susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti 
būtinos specialios priemonės;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) papildoma išskirtinė 
58 272 800 000 EUR suma (dabartinėmis 
kainomis) biudžetiniams įsipareigojimams 
iš struktūrinių fondų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. turėtų 
būti skirta paremti labiausiai nukentėjusių 
valstybių narių ir regionų veiksmams, 
skirtiems COVID-19 pandemijos sukeltai 
krizei įveikti ar pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos 
atgaivinimui, siekiant, kad ištekliai per 
esamas veiksmų programas greitai pasiektų 
realiąją ekonomiką. 2020 m. ištekliai 
grindžiami padidėjusiomis lėšomis, 
skirtomis ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai pagal 2014–2020 m. 
daugiametę finansinę programą, o 2021 m. 
ir 2022 m. ištekliai skiriami iš Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės. Dalis papildomų išteklių turėtų 
būti skiriami Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei paramai. Komisija 
įgyvendinimo sprendimu turėtų nustatyti 
likusių papildomų išteklių pasiskirstymą 
kiekvienai valstybei narei, remdamasi 
paskirstymo būdais, pagrįstais naujausiais 
turimais objektyviais statistiniais 
duomenimis apie valstybių narių santykinę 
gerovę ir dabartinės krizės poveikio mastą 
jų ekonomikai ir visuomenei. Paskirstymo 
būdai turėtų apimti specialią papildomą 
sumą atokiausiems regionams dėl jų 
ekonomikos ir visuomenės ypatingo 
pažeidžiamumo. Tam, kad būtų atsižvelgta 
į kintantį krizės poveikio pobūdį, 2021 m. 

(5) papildoma išskirtinė 
58 272 800 000 EUR suma (dabartinėmis 
kainomis) biudžetiniams įsipareigojimams 
iš struktūrinių fondų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. turėtų 
būti skirta paremti labiausiai nukentėjusių 
valstybių narių ir regionų veiksmams, 
skirtiems COVID-19 pandemijos sukeltai 
krizei įveikti ar pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam 
ekonomikos atgaivinimui, siekiant, kad 
ištekliai per esamas veiksmų programas 
greitai pasiektų realiąją ekonomiką. 
2020 m. ištekliai grindžiami 
padidėjusiomis lėšomis, skirtomis 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai pagal 2014–2020 m. 
daugiametę finansinę programą, o 2021 m. 
ir 2022 m. ištekliai skiriami iš Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės. Dalis papildomų išteklių turėtų 
būti skiriami Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei paramai. Komisija 
įgyvendinimo sprendimu turėtų nustatyti 
likusių papildomų išteklių pasiskirstymą 
kiekvienai valstybei narei, remdamasi 
paskirstymo būdais, pagrįstais naujausiais 
turimais objektyviais statistiniais 
duomenimis apie valstybių narių santykinę 
gerovę ir dabartinės krizės poveikio mastą 
jų ekonomikai ir visuomenei. Paskirstymo 
būdai turėtų apimti specialią papildomą 
sumą atokiausiems regionams dėl jų 
ekonomikos ir visuomenės ypatingo 
pažeidžiamumo. Tam, kad būtų atsižvelgta 
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šį pasiskirstymą reikėtų patikslinti, kad 
taikant tą patį paskirstymo būdą ir 
naudojantis naujausiais 2021 m. spalio 
19 d. turimais statistiniais duomenimis 
būtų paskirstyta 2022 m. papildomų 
išteklių dalis;

į kintantį krizės poveikio pobūdį, 2021 m. 
šį pasiskirstymą reikėtų patikslinti, kad 
taikant tą patį paskirstymo būdą ir 
naudojantis naujausiais 2021 m. spalio 
19 d. turimais statistiniais duomenimis 
būtų paskirstyta 2022 m. papildomų 
išteklių dalis;

(Šis pakeitimas, t. y. tai, kad į žodžius 
„skirtiems COVID-19 pandemijos sukeltai 
krizei įveikti ar pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos 
atgaivinimui“ įterpiamas žodis 
„socialinis“, taikomas visam tekstui, 
įskaitant pavadinimą. Jį priėmus reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant valstybėms narėms suteikti 
kuo daugiau lankstumo nustatant COVID-
19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtus 
veiksmus ar rengiantis žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos 
atgaivinimui, asignavimus Komisija turėtų 
nustatyti valstybių narių lygmeniu. Be to, 
taip pat reikėtų numatyti galimybę naudoti 
bet kokius kitus papildomus išteklius 
pagalbai labiausiai skurstantiems asmenims 
paremti. Taip pat būtina nustatyti 
asignavimų techninei paramai valstybių 
narių iniciatyva viršutines ribas, kartu 
valstybėms narėms suteikiant kuo 
didžiausią lankstumą dėl asignavimų, 
susijusių su ERPF ar ESF remiamomis 
veiksmų programomis. Reikėtų paaiškinti, 
kad dėl papildomų išteklių nereikia 
laikytis nuostatos dėl mažiausios ESF 
dalies. Kadangi tikimasi, kad papildomi 

(7) siekiant valstybėms narėms suteikti 
kuo daugiau lankstumo nustatant COVID-
19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtus 
veiksmus ar rengiantis žaliajam, 
skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam 
ekonomikos atgaivinimui, asignavimus 
Komisija turėtų nustatyti valstybių narių 
lygmeniu. Be to, taip pat reikėtų numatyti 
galimybę naudoti bet kokius kitus 
papildomus išteklius pagalbai labiausiai 
skurstantiems asmenims paremti. Taip pat 
būtina nustatyti asignavimų techninei 
paramai valstybių narių iniciatyva 
viršutines ribas, kartu valstybėms narėms 
suteikiant kuo didžiausią lankstumą dėl 
asignavimų, susijusių su ERPF ar ESF 
remiamomis veiksmų programomis. 
Kadangi tikimasi, kad papildomi ištekliai 
bus greitai išleisti, su šiais papildomais 
ištekliais susiję įsipareigojimai turėtų būti 
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ištekliai bus greitai išleisti, su šiais 
papildomais ištekliais susiję įsipareigojimai 
turėtų būti panaikinami tik užbaigiant 
veiksmų programas;

panaikinami tik užbaigiant veiksmų 
programas;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESF atveju valstybės narės 
papildomus išteklius visų pirma turėtų 
naudoti paramai darbo vietoms išlaikyti, be 
kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko 
programas ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, taip pat darbo vietų 
kūrimui, ypač pažeidžiamoje padėtyje 
esantiems asmenims, jaunimo užimtumo 
priemonių rėmimui, švietimui ir mokymui, 
įgūdžių ugdymui ir galimybių naudotis 
visuotinės svarbos paslaugomis didinimui 
(taip pat ir vaikams). Reikėtų paaiškinti, 
kad esant dabartinėms išskirtinėms 
aplinkybėms, parama sutrumpinto darbo 
laiko programoms, skirtoms samdomiems 
darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems 
asmenis, atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją, gali būti teikiama net tada, kai 
ji nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai 
skirtomis priemonėmis, nebent jos būtų 
privalomos pagal nacionalinę teisę. 
Sąjungos paramos šioms sutrumpinto 
darbo laiko programomis trukmė turėtų 
būti ribota;

(10) ESF atveju valstybės narės 
papildomus išteklius visų pirma turėtų 
naudoti paramai darbo vietoms išlaikyti, be 
kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko 
programas ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, taip pat darbo vietų 
kūrimui, ypač pažeidžiamoje padėtyje 
esantiems asmenims, jaunimo užimtumo 
priemonių rėmimui, švietimui ir mokymui, 
įgūdžių ugdymui, socialinei įtraukčiai ir 
kovai su skurdu, ypatingą dėmesį skiriant 
vaikų skurdui, ir galimybių naudotis 
universaliomis, įtraukiomis aukštos 
kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas, didinimui (taip pat ir vaikams). 
Reikėtų paaiškinti, kad esant dabartinėms 
išskirtinėms aplinkybėms, parama 
sutrumpinto darbo laiko programoms, 
skirtoms samdomiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenis, 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, gali 
būti teikiama net tada, kai ji nėra derinama 
su aktyviomis darbo rinkai skirtomis 
priemonėmis, nebent jos būtų privalomos 
pagal nacionalinę teisę. Sąjungos paramos 
šioms sutrumpinto darbo laiko 
programomis trukmė turėtų būti ribota;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant šiuos papildomus išteklius 
tikslingai nukreipti į tas geografines 
vietoves, kur jų labiausiai reikia (tai būtų 
ypatinga priemonė, taikoma nedarant 
poveikio bendroms struktūrinių fondų 
išteklių asignavimo taisyklėms), papildomi 
ERPF ir ESF skirti ištekliai neskirstomi 
pagal regionų kategorijas. Tačiau valstybės 
narės, vadovaudamosi ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais, 
išdėstytais SESV 173 straipsnyje, turėtų 
atsižvelgti į skirtingų regionų poreikius ir 
jų išsivystymo lygį, kad daugiausia 
dėmesio tebebūtų skiriama menkiau 
išsivysčiusiems regionams. Valstybės 
narės, laikydamosi partnerystės principo, 
taip pat turėtų įtraukti vietos ir regionų 
valdžios institucijas bei atitinkamas 
pilietinei visuomenei atstovaujančias 
įstaigas;

(15) siekiant šiuos papildomus išteklius 
tikslingai nukreipti į tas geografines 
vietoves, kur jų labiausiai reikia (tai būtų 
ypatinga priemonė, taikoma nedarant 
poveikio bendroms struktūrinių fondų 
išteklių asignavimo taisyklėms), papildomi 
ERPF ir ESF skirti ištekliai neskirstomi 
pagal regionų kategorijas. Tačiau valstybės 
narės, vadovaudamosi ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais, 
išdėstytais SESV 173 straipsnyje, turėtų 
atsižvelgti į skirtingų regionų poreikius ir 
jų išsivystymo lygį, kad daugiausia 
dėmesio tebebūtų skiriama menkiau 
išsivysčiusiems regionams. Valstybės 
narės, laikydamosi partnerystės principo, 
taip pat turėtų įtraukti vietos ir regionų 
valdžios institucijas bei atitinkamas 
socialiniams partneriams ir pilietinei 
visuomenei atstovaujančias įstaigas, 
įskaitant nevyriausybines organizacijas ir 
įstaigas, atsakingas už socialinę įtrauktį, 
lyčių lygybę ir nediskriminavimą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad būtina 
skubiai reaguoti į padėtį, susidariusią dėl 
COVID-19 pandemijos, šis reglamentas 
turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(18) (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių 
kalba nekeičiamas).

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92b straipsnio 5 dalies 11 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92 straipsnio 4 dalyje nustatyti 
reikalavimai pradiniam asignavimui ar jų 
vėlesniems perkėlimams netaikomi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92b straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESF atveju papildomi ištekliai pirmiausia 
naudojami darbo vietų išsaugojimui, be 
kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko 
programas ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, net tada, kai parama 
nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai 
skirtomis priemonėmis, nebent jos būtų 
privalomos pagal nacionalinę teisę. 
Papildomais ištekliais taip pat remiamas 
darbo vietų kūrimas, ypač pažeidžiamoje 
padėtyje esantiems asmenims, jaunimo 
užimtumo priemonės, švietimas ir 
mokymas, įgūdžių ugdymas ir galimybių 
naudotis visuotinės svarbos paslaugomis 
didinimas (taip pat ir vaikams).

ESF atveju papildomi ištekliai pirmiausia 
naudojami darbo vietų išsaugojimui, be 
kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko 
programas ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, net tada, kai parama 
nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai 
skirtomis priemonėmis, nebent jos būtų 
privalomos pagal nacionalinę teisę. 
Papildomais ištekliais taip pat remiamas 
darbo vietų kūrimas, ypač pažeidžiamoje 
padėtyje esantiems asmenims, jaunimo 
užimtumo priemonės, švietimas ir 
mokymas, įgūdžių ugdymas, socialinė 
įtrauktis ir kova su skurdu, ypatingą 
dėmesį skiriant vaikų skurdui, visų pirma 
siekiant paremti žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, ir galimybių naudotis 
universaliomis, įtraukiomis aukštos 
kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas, didinimas (taip pat ir vaikams).
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92b straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 26 straipsnio 4 dalies, 
valstybės narės gali parengti naują 
specialią veiksmų programą pagal 10 
dalyje nurodytą teminį tikslą. 
Nereikalaujama atlikti jokio 55 straipsnyje 
nurodyto ex ante vertinimo.

Nukrypstant nuo 26 straipsnio 4 dalies, 
valstybės narės gali parengti naują 
specialią veiksmų programą pagal 9 dalyje 
nurodytą teminį tikslą. Nereikalaujama 
atlikti jokio 55 straipsnyje nurodyto ex ante 
vertinimo.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92b straipsnio 10 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elementų, išdėstytų 96 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkto v ir vii 
papunktyje, 4 dalyje, 6 dalies b ir c 
punktuose ir 7 dalyje, tokios naujos 
veiksmų programos atveju pateikti 
nereikalaujama. 96 straipsnio 3 dalyje 
išdėstytus elementus privaloma pateikti tik 
tada, jei teikiama atitinkama parama.

Elementų, išdėstytų 96 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkto v ir vii 
papunkčiuose ir 6 dalies b ir c punktuose, 
tokios naujos veiksmų programos atveju 
pateikti nereikalaujama. 96 straipsnio 3 
dalyje išdėstytus elementus privaloma 
pateikti tik tada, jei teikiama atitinkama 
parama.

Or. en


