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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atsiėmusi savo pasiūlymą dėl Reformų rėmimo programos (RRP), į kurią įtraukta techninės 
paramos priemonė, 2020 m. gegužės 28 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl atskiros techninės 
paramos priemonės, kuria savanoriškai galėtų naudotis visos valstybės narės ir kuri pakeistų 
Struktūrinių reformų rėmimo programą (SRRP), sukūrimo. Ši priemonė yra dalis Komisijos 
iniciatyvų, kuriomis reaguojama į COVID-19 pandemijos protrūkį, siekiant padėti valstybėms 
narėms įveikti neigiamus ekonominius ir socialinius padarinius. Labai svarbu stiprinti 
Europos ekonomikos atsparumą ir būtina strategiškai planuoti ekonomikos atsigavimą ir 
užtikrinti tvarų augimą.

Techninės paramos priemone, kuri pakeičia SRRP, siekiama remti administracinių gebėjimų 
pajėgumus ir ilgalaikes valstybių narių struktūrines reformas, kurios savo ruožtu gali daryti 
didelį poveikį jų darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemoms. Ja taip pat siekiama skatinti 
valstybėms narėms pagal šalies specifiką skirtų rekomendacijų įgyvendinimą per Europos 
semestrą. Reglamento tikslas – skatinti sanglaudą remiant valstybių narių pastangas 
įgyvendinti reformas, kurios yra būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir socialinį atsigavimą, 
atsparumą ir konvergenciją, taip pat stiprinti jų administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į institucijoms, valdymo sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams kylančius uždavinius.

Kartu su techninės paramos priemonė, siekdama reaguoti į naujus dabarties iššūkius, 
Komisija taip pat pasiūlė reglamentą dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės, kurią taikant bus skiriama didelė finansinė parama viešosioms investicijoms ir 
reformoms, kurias įgyvendinus valstybių narių ekonomika bus atsparesnė ir jos bus geriau 
pasiruošusios ateičiai. Todėl ši priemonė gali būti taikoma siekiant padėti valstybėms narėms 
parengti, įgyvendinti, peržiūrėti ir tobulinti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad dabartiniame Komisijos pasiūlyme atsižvelgiama į 
poziciją, išreikštą BUDG ir ECON komitetų bendrame pranešimo projekte dėl techninės 
paramos priemonių, kurios buvo RRP pasiūlyme, paskelbtame 2020 m. balandžio 20 d., ir taip 
pat į EMPL komiteto nuomonę dėl Reformų rėmimo programos, priimtą 2020 m. gegužės 
26 d. Pranešėjas norėtų pasiūlyti keletą su dabartinėmis aplinkybėmis susijusių pakeitimų, 
kuriais būtų pabrėžiama socialiai atsakingų, pažangių, tvarių ir įtraukių reformų ir investicijų, 
kuriomis būtų remiamas tvarus ir teisingas ekonomikos gaivinimas po COVID-19 krizės, 
svarba.

Komisijos pasiūlyme ypatingas dėmesys skiriamas veiksmams, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka. Atsižvelgdama į tai, pranešėja pabrėžia skaitmeninimo svarbą visose 
ES ekonomikos ir visuomenės srityse ir tikėtiną priemonės vaidmenį remiant valstybių narių 
pastangas užtikrinti skaitmeninį atsigavimą vykdant reformas ir investuojant į skaitmeninę 
infrastruktūrą ir įgūdžius, kurie padės siekti galutinio tikslo sukurti bendrąją skaitmeninę 
rinką.

Pranešėjas siūlo išplėsti priemonės taikymo sritį (5 straipsnis), įtraukiant, pvz., jaunimo 
politiką; socialinės apsaugos politiką, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms; 
lyčių diskriminacijos mažinimo ir lyčių lygybės skatinimo politiką; politiką, kuria siekiama 
pagerinti vaikų ir studentų galimybes mokytis; profesinį rengimą ir mokymą, galimybes 
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mokytis visą gyvenimą ir integraciją į darbo rinką; politiką, kuria siekiama gerinti viešųjų 
institucijų gebėjimus užtikrinti mobiliųjų ir tarpvalstybinių darbuotojų teises ir t. t.

Pranešėjo nuomone, šia priemone taip pat turėtų būti skatinama konvergencija siekiant 
valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, prisijungimo prie euro zonos.

Žvelgiant plačiau, techninės paramos priemonė taip pat padės įgyvendinti Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimus pagal Europos socialinių teisių ramstį ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl socialiai atsakingos, 
pažangios, tvarios ir įtraukios reformos , 
kuriomis didinamas gebėjimas stiprinti 
prisitaikymo pajėgumus, skatinti 
ekonomikos augimą, kurti darbo vietas, 
skatinti investicijas ir remti ekonominės ir 
socialinės konvergencijos procesą, bus 
labai svarbios, kad ekonomika ir 
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atsparumą; visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti iššūkius ir nacionalinius reformų 
prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą. 
įgyvendindamas Europos semestrą 
Europos Parlamentas socialiai teisingas 
reformas apibrėžė kaip reformas, 
pagrįstas solidarumu, integracija, 
socialiniu teisingumu ir sąžiningu turto 
paskirstymu, kad būtų galima užtikrinti 
lygybę ir vienodas galimybes naudotis 
socialine apsauga, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes ir pagerinti visų 
piliečių gyvenimo lygį, nes tai yra 
pagrindiniai Europos socialinių teisių 
ramsčio principai; Kad sustiprintų tuos 
reformų prioritetus, valstybės narės rengia 
savo nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos pateikiamos 
kartu su metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip prioritetų, 
kurie bus remiami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti darniai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 
labiau padidinti programų, kurias Sąjunga 
visų pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas ir skatinant 
investicijas, kuriomis būtų remiamas 
tvarus ir teisingas ekonomikos gaivinimas 
po COVID-19 pandemijos, šiuo 
reglamentu reikėtų sukurti techninės 
paramos priemonę;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgiant į skaitmeninimo 
svarbą visose Sąjungos ekonomikos ir 
visuomenės srityse techninės paramos 
priemonė rems valstybių narių pastangas 
užtikrinti skaitmeninę pertvarką vykdant 
reformas ir investuojant į skaitmeninę 
infrastruktūrą ir įgūdžius, kurie padės 
siekti bendro tikslo sukurti bendrąją 
skaitmeninę rinką;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) techninės paramos priemonė taip 
pat padės įgyvendinti Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimus pagal 
Europos socialinių teisių ramstį, be to, 
reformas ir investicijas, grindžiamas 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos principais;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove ir infrastruktūros plėtra 
visose šiose srityse. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka. 
Technine paramos priemone taip pat 
turėtų būti skatinama konvergencija 
siekiant valstybių narių, kurių valiuta 
nėra euras, prisijungimo prie euro zonos;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal techninės paramos 
priemonę, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę perkelti į tos priemonės biudžetą 
išteklius, numatytus Sąjungos fondams 
taikant pasidalijamojo valdymo principą, 
pagal tiems fondams nustatytą tvarką ir 
neviršijant 10 proc. valstybei narei skirto 
biudžeto paketo. Perkelti ištekliai turėtų 
būti naudojami pagal tos priemonės 
taisykles ir naudojami tik atitinkamos 
valstybės narės naudai. Komisija 
atitinkamai valstybei narei turėtų teikti 
grįžtamąją informaciją apie papildomų 
savanoriškų įnašų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal techninės paramos priemonę 
paprašius turėtų būti remiamas valstybių 
narių iniciatyva vykdomų reformų, 
ekonomikos valdymo procesų arba su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu susijusių 
veiksmų kontekste vykdomų reformų ir su 
ekonominio koregavimo programomis 
susijusių reformų įgyvendinimas. Pagal ją 
taip pat turėtų būti teikiama techninė 
parama rengiant ir įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo planus, kurių reikia 
imtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX;

(13) pagal techninės paramos priemonę 
paprašius turėtų būti remiamas valstybių 
narių iniciatyva vykdomų reformų, 
ekonomikos valdymo procesų arba su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu susijusių 
veiksmų kontekste vykdomų reformų ir su 
ekonominio koregavimo programomis 
susijusių reformų įgyvendinimas. 
Techninės paramos priemonė yra labai 
rekomenduojama ir ja taip pat turėtų būti 
teikiama techninė parama rengiant, 
peržiūrint, tobulinant ir įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo planus, kurių reikia 
imtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) atsižvelgiant į pagal ankstesnę 
programą – SRRP – jau galiojančias 
taisykles ir praktiką, turėtų būti nustatytas 
nesudėtingas techninės paramos prašymų 
pateikimo procesas. Todėl savo prašymus 
valstybės narės turėtų pateikti ne vėliau 
kaip kalendorinių metų spalio 31 d., 
išskyrus prašymus, susijusius su valstybių 
narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
planų peržiūra ir tobulinimu, ypač 
prašymus, pateiktus siekiant pataisyti arba 
pakeisti atkūrimo ir atsparumo planus 
pagal Reglamento (ES) Nr. YYY/XX 18 
straipsnį, kuriuos galima pateikti bet kuriuo 
metu. Laikantis visa apimančio vienodo 
požiūrio, patikimo finansų valdymo ir 
skaidrumo principo, turėtų būti nustatyti 
tinkami valstybių narių pateiktų prašymų 
nagrinėjimo kriterijai. Šie kriterijai turėtų 
būti grindžiami problemų skubumu, 
rimtumu ir mastu, taip pat paramos 
poreikiais, nustatytais tose politikos srityse, 
kuriose numatoma teikti techninę paramą;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
vienu metu Europos Parlamentui ir Tarybai 
turėtų būti pateikiami bendradarbiavimo ir 
paramos planai, ir Komisija turėtų 
atitinkamai vykdyti komunikacijos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 100 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 100 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
tam laikotarpiui, kurio reikia skubos 
atveju atsiradusiems sunkumams įveikti. 
Šiuo tikslu tam tikra techninės paramos 
priemonės darbo programos biudžeto 
suma, neviršijanti 5 proc.1a, turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas ir 
investicijas, kurios skatintų tvarų 
ekonomikos ir socialinį atsigavimą po 
COVID-19 pandemijos, kuris būtinas 
norint pasiekti atsparumą ir į pažangą 
orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Or. en



PE655.645v01-00 12/24 PA\1209926LT.docx

LT

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu ir 
mokymu, sveikata, socialinė apsauga, 
integracija į darbo rinką, našumu, 
skaitmeninės plėtros panaudojimu, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, sąžiningu, tvariu ir integraciniu 
augimu, darbo vietomis ir investicijomis, 
ypač orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka, 
ir daugiausia dėmesio skiriant vienai ar 
daugiau šių sričių:
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Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialinės apsaugos priemonės, 
kuriomis daugiausia dėmesio skiriama 
pažeidžiamoms grupėms, įskaitant 
neįgaliuosius, mažumas, skurstančius 
vaikus, vyresnio amžiaus asmenis, 
migrantus, ir kuriomis siekiama mažinti 
nelygybę ir visų formų diskriminaciją, be 
kita ko, taikant socialinės paramos 
sistemas, pašalpas ir stipendijas, 
atsižvelgiant į Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimą, kartu padedant 
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užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) priemonės, kuriomis siekiama 
mažinti diskriminaciją dėl lyties ir skatinti 
lyčių lygybę, kovoti su vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumu, tinkamomis 
atostogomis dėl šeiminių priežasčių ir 
lanksčiomis darbo sąlygomis, taip pat 
didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 
be kita ko, užtikrinant lygias galimybes ir 
karjerą;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) priemonės, kuriomis siekiama 
gerinti vaikų ir studentų galimybes gauti 
išsilavinimą, taip pat jaunimo integraciją į 
darbo rinką, be kita ko, mažinant skurdą, 
gerinant švietimo infrastruktūrą, 
galimybes gauti formaliojo ir 
neformaliojo švietimo paslaugas ir 
sudarant darbo rinkos galimybių, 
įskaitant mokamas stažuotes;

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) profesinis rengimas ir mokymas 
(PRM), galimybės mokytis visą gyvenimą 
ir integruotis į darbo rinką, daugiausia 
dėmesio skiriant įgūdžiams, kurių reikia 
norint pereiti prie skaitmeninių ir žaliųjų 
technologijų, verslumo ir universaliesiems 
įgūdžiams, taip pat siekiant gerinti visų 
darbuotojų, įskaitant mobiliuosius ir 
tarpvalstybinius darbuotojus, darbo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

de) priemonės, kuriomis gerinami 
viešųjų institucijų pajėgumai užtikrinti 
mobiliųjų ir tarpvalstybinių darbuotojų 
teises, įskaitant saugias ir vienodas darbo 
sąlygas, darbo užmokestį pagal teisės 
aktus ir visą būtiną informaciją;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

df) priemonės, skirtos universitetams 
tobulinti, kelti mokslininkų kvalifikaciją ir 



PE655.645v01-00 16/24 PA\1209926LT.docx

LT

įgyvendinti geresnius visų akademinių 
darbuotojų individualius karjeros planus, 
be kita ko, pasitelkiant Sąjungos 
partnerystę tarp universitetų ir pramonės 
įmonių;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dg) priemonės, kuriomis skatinamas 
skaitmeninimas ir didinamas valstybinių 
užimtumo tarnybų vaidmuo, apimantis 
nacionalinių ir regioninių kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo strategijų ir 
veiksmų rengimą, taip pat pritraukimą 
didesnių privačių investicijų į įgūdžių 
kėlimą;

Or. en

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) priemonės, skirtos toliau plėtoti 
nacionalinę infrastruktūrą gerinant 
politinių, ekonominių, administracinių, 
skaitmeninių, saugumo, būsto, sveikatos, 
transporto, aplinkos, viešųjų pirkimų ir 
švietimo sričių funkcijas;

Or. en
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Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) pensijų reformų priemonės, 
kuriomis daugiausia dėmesio būtų 
skiriama darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų pensijų sistemų 
tvarumui, taip pat lygioms moterų ir vyrų 
galimybėms įgyti teises į pensiją, 
kiekvienam suteikiant išteklių, kad būtų 
užtikrintas orus gyvenimas, laikantis 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principų;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) priemonės, kuriomis siekiama 
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gerinti mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros (TP) sektorių universitetuose ir 
įmonėse, įskaitant geresnį TP rezultatų 
diegimą rinkoje ir sudaryti galimybes 
įmonėms, įskaitant MVĮ, gauti TP 
finansavimą, ir priemones, kuriomis 
įmonės skatinamos investuoti į TP;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perkelti 
priemonei neviršijant 10 proc. valstybei 
narei skirto biudžeto paketo. Komisija 
tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal 
Finansinio reglamento 62 straipsnio 
1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to 
straipsnio c punktą. Tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) studijos, moksliniai tyrimai, 
analizės ir apklausos, galimybių studijos, 
techniniai projektai ir dokumentacija, 
poveikio ir kiti vertinimai ir vadovų, 
ataskaitų ir mokomosios medžiagos 
rengimas bei skelbimas;
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Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) komunikacijos projektai, skirti 
mokymosi, įskaitant e. mokymąsi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
bei sklaidos veiklai ir keitimuisi gerąja 
praktika; informuotumo didinimo ir 
informacinių kampanijų, žiniasklaidos 
kampanijų ir renginių, įskaitant institucinę 
komunikaciją ir, kai tikslinga, 
komunikaciją per socialinius tinklus, 
organizavimas;

h) komunikacijos projektai, skirti 
mokymosi, įskaitant e. mokymąsi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
bei sklaidos veiklai ir keitimuisi gerąja 
praktika, be kita ko, organizuojant 
specialius techninius pažintinius vizitus 
valstybėse narėse, kurios įgyvendino 
panašias reformas; informuotumo 
didinimo ir informacinių kampanijų, 
žiniasklaidos kampanijų ir renginių, 
įskaitant institucinę komunikaciją ir, kai 
tikslinga, komunikaciją per socialinius 
tinklus, organizavimas;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali bet kada per 
ištisus metus teikti prašymus, kuriems 
taikomi šio straipsnio 2 dalies d ir e 
punktai, visų pirma prašymus peržiūrėti ir 
patobulinti ekonominio gaivinimo ir 
atsparumo planus, kad būtų pataisyti arba 
pakeisti jų pasiūlymai pagal Reglamento 
(ES) Nr. YYY/XX 18 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas



PA\1209926LT.docx 21/24 PE655.645v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) augimą skatinančių ir atsparumą 
didinančių reformų, vykdomų pagal 
ekonomikos valdymo procesus, visų pirma 
įgyvendinant atitinkamas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, pateiktas 
per Europos semestrą, ar atitinkamus 
veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės, 
Europos socialinių teisių ramsčio arba 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
principų įgyvendinimu, įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) peržiūrėti ir tobulinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti 
laiku, ribotoje darbo programos dalyje 
numatytos specialios priemonės, taikomos 
iškilus nenumatytoms ir deramai 
pagrįstoms priežastims, dėl kurių būtina 
nedelsiant imtis veiksmų, be kita ko, 
atsiradus dideliems ekonomikos 
sutrikimams arba susiklosčius svarbioms 
aplinkybėms, turinčioms didelės įtakos 

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti 
laiku, ribotoje darbo programos dalyje 
numatytos specialios priemonės, 
neviršijant 5 proc.1a, taikomos iškilus 
nenumatytoms ir deramai pagrįstoms 
priežastims, dėl kurių būtina nedelsiant 
imtis veiksmų, be kita ko, atsiradus 
dideliems ekonomikos sutrikimams arba 
susiklosčius svarbioms aplinkybėms, 
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ekonominėms arba socialinėms sąlygoms 
valstybėje narėje, kurios nepriklauso nuo 
jos valios.

turinčioms didelės įtakos ekonominėms 
arba socialinėms sąlygoms valstybėje 
narėje, kurios nepriklauso nuo jos valios.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Pusmečio ataskaita

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie:

2. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
informacija apie:

Or. en


