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Pakeitimas 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 
nuomonę Nr. 6/2020,

Or. en

Pakeitimas 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 120 ir 
121 straipsniuose numatyta, kad valstybės 
narės, vykdydamos savo ekonominę 
politiką, turi stengtis prisidėti prie 
Sąjungos tikslų siekimo ir atsižvelgti į 
bendras gaires, kurias parengia Taryba. 
Pagal Sutarties 148 straipsnį valstybės 
narės vykdo užimtumo politiką, kuria 
atsižvelgiama į užimtumo gaires. Todėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
koordinavimas yra bendro intereso 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 120 ir 
121 straipsniuose numatyta, kad valstybės 
narės, vykdydamos savo ekonominę 
politiką, turi stengtis prisidėti prie 
Sąjungos tikslų siekimo ir atsižvelgti į 
bendras gaires, kurias parengia Taryba. 
Pagal Sutarties 148 straipsnį valstybės 
narės vykdo užimtumo politiką, kuria 
atsižvelgiama į užimtumo gaires. Valstybių 
narių ekonominės politikos koordinavimas 
yra bendras interesas, nes yra neatitiktis 
tarp euro kaip bendros valiutos įvedimo ir 



PE655.953v01-00 4/320 AM\1211941LT.docx

LT

reikalas; ekonominių sąlygų skirtingose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 121
Younous Omarjee

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 dėl Europos Sąjungos 
veikimo 174 straipsnyje nurodyta, kad 
siekdama stiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti regionų plėtros lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų atsilikimą ir ypatingą 
dėmesį skiria kaimo vietovėms, pramonės 
pereinamojo laikotarpio vietovėms bei 
didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčioms 
vietovėms. 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;

Or. fr

Pakeitimas 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties 2 ir 8 straipsniuose 
nurodyta, kad visuose savo veiksmuose 
Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę. 
Todėl lyčių aspekto integravimas, 
įskaitant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, turėtų būti įgyvendinamas 
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visose ES politikos srityse ir 
reglamentuose;

Or. en

Pakeitimas 123
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties 2 ir 8 straipsniuose 
nurodyta, kad visuose savo veiksmuose 
Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę. 
Todėl lyčių aspekto integravimas, 
įskaitant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, turėtų būti įgyvendinamas 
visose ES politikos srityse ir 
reglamentuose;

Or. en

Pakeitimas 124
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) labai apgailestauja dėl 2020 m. 
liepos 21 d. Tarybos sprendimo, kuriuo 
reikšmingai sumažintos ekonomikos 
gaivinimui ir atsparumo didinimui 
skiriamos lėšos pagal ES programas ir 
finansavimo priemones įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo dokumentų rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, yra pagrindas, 
padedantis nustatyti nacionalinius 
reformų prioritetus ir stebėti jų 
įgyvendinimą. Siekdamos įgyvendinti šias 
reformas, 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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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, 

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
tvaraus politikos koordinavimo semestras 
(toliau – Europos semestras), sistema, 
kuria sudaromos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, darnaus vystymosi tikslus, 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus, priimtus 
įgyvendinant energetikos sąjungos 
valdymą ir teisingos pertvarkos planus, 
yra pagrindai, padedantys nustatyti 
nacionalinius reformų prioritetus ir stebėti 
jų įgyvendinimą. Įgyvendinant Europos 
semestro tikslus taip pat nagrinėjamos 
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apibrėžimo ir koordinavimo priemonė; struktūrinės reformos, grindžiamos 
solidarumu, integracija ir socialiniu 
teisingumu, siekiant skatinti kokybišką 
užimtumą ir augimą, užtikrinti lygybę ir 
būdus naudotis galimybėmis bei socialine 
apsauga, apsaugoti pažeidžiamas grupes 
ir pagerinti gyvenimo lygį visiems, ir 
valstybės narės, siekdamos įgyvendinti šias 
reformas, rengia savo nacionalines 
daugiametes investicijų strategijas, kartu 
visapusiškai atsižvelgdamos į 
makroekonominės politikos indėlį 
įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. 
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;

Or. en

Pakeitimas 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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;

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra esminis pagrindas, 
padedantis nustatyti nacionalinius reformų 
prioritetus ekonominės politikos srityje ir 
stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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. 
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Vykdant Europos semestrą Europos 
Parlamentas nustatė, jog socialiai 
atsakingos reformos turi būti grindžiamos 
solidarumu, integracija, socialiniu 
teisingumu ir teisingu turto paskirstymu, 
siekiant užtikrinti lygybę, būdus naudotis 
galimybėmis ir socialinę apsaugą, 
apsaugoti pažeidžiamas grupes ir gerinti 
visų piliečių gyvenimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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;

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslai yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius tvarių reformų ir 
investicijų prioritetus ir stebėti jų 
įgyvendinimą. Šiomis aplinkybėmis, į 
kurias reikia atsižvelgti siekiant skatinti 
sąžiningą, integracinį ir tvarų ekonomikos 
augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir 
aplinkos apsaugą, kaip akivaizdžiai 
parodė COVID-19 krizė, taip pat 2008 m. 
ekonomikos ir finansų krizė, valstybės 
narės, siekdamos įgyvendinti šias reformas 
ir investicijas, 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;

Or. en
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Pakeitimas 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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;

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Įgyvendinant 
Europos semestro tikslus taip pat 
nagrinėjamos struktūrinės reformos, 
grindžiamos solidarumu, integracija ir 
socialiniu teisingumu, siekiant skatinti 
kokybišką užimtumą ir augimą, užtikrinti 
lygybę ir būdus naudotis galimybėmis bei 
socialine apsauga, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes ir pagerinti 
gyvenimo lygį visiems. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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;

Or. en

Pakeitimas 130
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, yra pagrindas, 

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras) 
buvo pagrindas, padėjęs nustatyti 
nacionalinius reformų prioritetus ir stebėti 
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padedantis nustatyti nacionalinius reformų 
prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą. 
Siekdamos įgyvendinti šias reformas, 
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;

jų įgyvendinimą. Tačiau ekonomikos 
gaivinimas po šio istorinio nuosmukio 
turėtų būti grindžiamas tikslais, 
nustatytais pagal Europos žaliajame 
kursą ir Europos socialinių teisių ramstį, 
kad būtų sukurtas naujas ekonominis 
integracinio ir tvaraus vystymosi modelis. 
Siekdamos įgyvendinti šias reformas, 
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;

Or. en

Pakeitimas 131
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, 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;

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, yra pagrindas, 
padedantis nustatyti nacionalinius reformų 
prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą. 
Siekdamos įgyvendinti šias reformas, 
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;

Or. en
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Pakeitimas 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. COVID-19 krizė daro 
neproporcingą poveikį moterims ir 
mergaitėms dėl esamos nelygybės, dėl 
kurios, be kita ko, padidėja smurto dėl 
lyties rizika izoliavimo metu ir daugiau 
darbuotojų pasitraukia iš darbo rinkos, 
nes padidėja priežiūros užduočių našta, 
daugiau moterų dirba sektoriuose, 
kuriuos paveikė izoliavimo priemonės, 
neoficialioje ekonomikoje ir sektoriuose, 
kuriuose yra daugiau mažų garantijų 
sąlygų. Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad po krizių dažnai labiau 
išryškėja valstybių narių skirtumai, susiję 
su ekonomine plėtra, fiskaliniais 
ištekliais, gyvenimo lygiu ir viešųjų 
paslaugų kokybe. Ekonomikos krizės 
nuolat didina arba atskleidžia nelygybę 
tarp visuomenių ir jų viduje, išskyrus 
atvejus, kai jų poveikis sparčiai ir 
veiksmingai sušvelninamas dėl 
pasirengimo krizėms ir ekonominio, 
socialinio, ekologinio ir administracinio 
atsparumo. Nepakankamas atsparumas 
taip pat gali sukelti šalutinį sukrėtimų 
poveikį, kurio galima išvengti, tarp 
valstybių narių ar visoje Sąjungoje, todėl 
kyla uždavinių, susijusių su konvergencija 
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ir sanglauda Sąjungoje, bei grėsmė 
Ekonominės ir pinigų sąjungos ir 
bendrosios rinkos stabilumui. Kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 133
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje yra pagrindinis 
simetrinis sukrėtimas pasaulio ir 
Sąjungos ekonomikai, darantis didelį 
asimetrinį socialinį ir ekonominį poveikį 
valstybėse narėse ir regionuose, ir jis 
pakeitė ateinančių metų Sąjungos ir 
pasaulio ekonomines ir socialines 
perspektyvas, todėl būtina skubių, 
veiksmingų ir koordinuotų atsakomųjų 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek valstybių 
narių lygmeniu, kad būtų galima 
susidoroti su didžiuliais ekonominiais ir 
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finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. Remiantis Komisijos 2020 m. 
vasaros ekonomine prognoze, 2020 m. 
numatomas 8,3 proc. ES ekonomikos 
sulėtėjimas, daug didesnis ir su didesniais 
skirtumais nei iš pradžių prognozuota ir 
daug gilesnis nei per 2008 m. finansinę 
krizę. Be to, 2020 m. antrąjį ketvirtį ES 
užimtumas sumažėjo 2,7 proc., palyginti 
su ankstesniu ketvirčiu, nors per pirmąjį 
ketvirtį užimtumo lygis jau buvo 
sumažėjęs 0,2 proc. COVID-19 taip pat 
paaštrino su demografinėmis aplinkybėmis 
susijusias problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 2008 m. 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimas, tvarias, socialiai 
suderintas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti sąžiningu, įtraukiu 
ir tvariu būdu. COVID-19 sukeltos krizės 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai socialiniai 
bei ekonominiai padariniai labai priklausys 
nuo to, kaip greitai valstybių narių 
ekonomika ir visuomenė atsigaus po 
krizės, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų 
ekonomikos atsparumo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų sąžiningai, 
įtraukiai ir tvariai augti ir būtų išvengta 
tolesnio skirtumų Sąjungoje didėjimo, labai 
svarbios yra tvarios reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos ir visuomenės struktūriniai 
trūkumai ir didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 134
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 krizė daro 
neproporcingą poveikį moterims ir 
mergaitėms dėl esamos nelygybės, dėl 
kurios, be kita ko, padidėja smurto dėl 
lyties rizika izoliavimo metu ir daugiau 
darbuotojų pasitraukia iš darbo rinkos, 
nes padidėja priežiūros užduočių našta, 
daugiau moterų dirba sektoriuose, 
kuriuos paveikė izoliavimo priemonės, 
neoficialioje ekonomikoje ir sektoriuose, 
kuriuose yra daugiau mažų garantijų 
sąlygų. Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos stiprią socialinės 
gerovės sistemą, pagrįstą viešosiomis 
paslaugomis, ir patikimas ir atsparias 
ekonomikos ir finansų sistemas, pagrįstas 
stipriomis ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau ir įtraukiau reaguoti į 
sukrėtimus ir greičiau po jų atsigauti. 
COVID-19 sukeltos krizės vidutinės 
trukmės ir ilgalaikiai padariniai labai 
priklausys nuo to, kaip greitai valstybių 
narių ekonomika atsigaus po krizės, o tai 
savo ruožtu priklauso nuo valstybių narių 
turimų fiskalinio manevravimo galimybių 
imtis priemonių, kuriomis būtų 
švelninamas krizės socialinis ir ekonominis 
poveikis, ir nuo jų ekonomikos atsparumo. 
Todėl tam, kad ekonomika vėl pradėtų 
tvariai augti ir būtų išvengta tolesnio 
socialinių skirtumų Sąjungoje didėjimo ir 
paspartinta pažanga siekiant lyčių 
lygybės, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis šalinama nelygybė ir 
sprendžiami ekonomikos struktūriniai 
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trūkumai ir didinamas jos atsparumas bei 
įtraukumas;

Or. en

Pakeitimas 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis, socialine 
įtrauktimi ir socialine sanglauda 
susijusias problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. Be to, jos parodė, 
kad švietimui, kultūrai ir sveikatos 
priežiūrai skiriamų viešųjų išlaidų 
sumažinimas turėjo neigiamas pasekmes 
sparčiam ekonomikos atsigavimui ir 
trukdė kurti atsparią ekonomiką ir 
visuomenę. COVID-19 sukeltos krizės 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai padariniai 
labai priklausys nuo to, kaip greitai 
valstybių narių ekonomika atsigaus po 
krizės, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų 
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didinamas jos atsparumas; ekonomikos atsparumo bei visuotinės 
svarbos viešųjų paslaugų. Todėl tam, kad 
ekonomika ir socialinis gyvenimas vėl 
pradėtų tvariai augti ir būtų išvengta 
tolesnio skirtumų Sąjungoje didėjimo, labai 
svarbios yra reformos ir investicijos, 
kuriomis sprendžiami ekonomikos ir 
visuotinės svarbos viešųjų paslaugų 
struktūriniai trūkumai ir didinamas jos 
atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 

(4) COVID-19 protrūkis 2020 m. 
pradžioje pakeitė ateinančių metų Sąjungos 
ir pasaulio ekonomines ir biudžeto 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse ir labai diferencijuotu teritoriniu 
poveikiu valstybėse narėse. COVID-19 
paaštrino su demografinėmis aplinkybėmis 
susijusias problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų bei socialinės gerovės sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
ir visuomenė atsigaus po krizės, o tai savo 
ruožtu priklauso nuo valstybių narių 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos bei socialinių 
struktūrų atsparumo. Todėl tam, kad 
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būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir būtų 
sumažinti skirtumai Sąjungoje, labai 
svarbios yra reformos ir investicijos, 
kuriomis sprendžiami ekonomikos 
struktūriniai trūkumai ir didinamas jos 
socialinis bei ekonominis atsparumas, 
suprantamas kaip gebėjimas įveikti 
ekonominį sukrėtimą ir sąžiningai bei 
įtraukiai pasiekti ilgalaikius struktūrinius 
pokyčius, siekiant pagerinti gyvenimo 
kokybę ir gerovę visiems;

(Šiuo pakeitimu žodis „atsparumas“ 
pakeičiamas žodžiais „socialinis ir 
ekonominis atsparumas“ visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 137
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas, aplinkos atžvilgiu tvarias ir 
atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
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fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo aplinkos 
atžvilgiu stiprinimo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir būtų 
išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis kuriamas aplinkos 
atžvilgiu tvarus atsigavimas ir sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, sukėlė reikšmingų 
iškraipymų vidaus rinkoje pavojų dėl 
asimetrinio nacionalinio atsako, todėl 
Sąjunga turi imtis skubių ir koordinuotų 
atsakomųjų veiksmų, kad susidorotų su 
didžiuliais ekonominiais ir socialiniais 
padariniais visose valstybėse narėse. 
COVID-19 paaštrino su demografinėmis 
aplinkybėmis susijusias problemas. 
Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
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nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 

(4) nacionalinės ir regioninės 
izoliavimo priemonės po COVID-19 
pandemijos protrūkio 2020 m. pradžioje 
pakeitė ateinančių metų Sąjungos ir 
pasaulio ekonomines perspektyvas, todėl 
visos valstybės narės turi imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų, kad 
susidorotų su didžiuliais ekonominiais ir 
socialiniais padariniais. COVID-19 
paaštrino su demografinėmis aplinkybėmis 
susijusias problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą, problemų sprendimu 
grindžiamą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
teisingumu grindžiamomis ekonominėmis 
ir socialinėmis struktūromis, valstybės 
narės gali efektyviau reaguoti į sukrėtimus 
ir greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių biudžetinės 
drausmės ir nuo jų ekonomikos atsparumo. 
Todėl tam, kad valstybės narės vėl pradėtų 
tvariai augti ir atsikratytų ekonominių, 
socialinių ir teritorinių skirtumų 
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didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Sąjungoje, labai svarbios yra augimą 
skatinančios reformos ir investicijos, 
kuriomis sprendžiami ekonomikos 
struktūriniai trūkumai, didinamas jos 
atsparumas ir mažinama jos 
priklausomybė nuo skolos finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 140
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos tvarias 
ir atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, kartu išvengiant paprasčiausio 
grįžimo prie ankstesnės netvarios 
dinamikos, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
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didinamas jos atsparumas; ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
struktūrines problemas, turinčias 
asimetrinių padarinių valstybėms narėms. 
Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai ir 
darniai augti ir būtų išvengta tolesnio 
skirtumų Sąjungoje didėjimo, labai 
svarbios yra reformos ir investicijos, 
kuriomis sprendžiami ekonomikos 
struktūriniai trūkumai ir didinamas jos 
atsparumas;
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Or. en

Pakeitimas 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas, taip pat 
mažinama priklausomybė nuo anglies 
dioksidą išskiriančios energijos;

Or. en
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Pakeitimas 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas, taip pat jos 
našumas ir konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 144
Victor Negrescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų mažinami skirtumai tarp valstybių 
narių, taip išvengiant tolesnio skirtumų 
Sąjungoje didėjimo, labai svarbios yra 
reformos ir investicijos, kuriomis 
sprendžiami ekonomikos struktūriniai 
trūkumai ir didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 145
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų itin 
asimetrinių fiskalinio manevravimo 
galimybių imtis priemonių, kuriomis būtų 
švelninamas krizės socialinis ir ekonominis 
poveikis, ir nuo jų ekonomikos atsparumo. 
Todėl tam, kad ekonomika vėl pradėtų 
tvariai augti ir būtų išvengta tolesnio 
skirtumų Sąjungoje didėjimo, labai 
svarbios yra reformos ir investicijos, 
kuriomis sprendžiami ekonomikos 
struktūriniai trūkumai ir didinamas jos 
atsparumas;

Or. fr

Pakeitimas 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis (4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
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2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra augimą 
skatinančios reformos ir tvarios 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 



AM\1211941LT.docx 27/320 PE655.953v01-00

LT

kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų bei socialinės gerovės sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
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problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė 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 po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo intervencinių veiksmų 
spartos ir priimtų ekonominių priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų 
ekonomikos atsparumo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir būtų 
išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 149
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) COVID-19 pandemijos protrūkis 
taip pat parodė, kad ji turėjo didelį su 
lytimi susijusį poveikį visuomenei, 
pabrėždama įvairią nelygybę tarp moterų 
ir vyrų. Kadangi didžiąją dalį ES 
priežiūros ir kitas pagrindines paslaugas 
teikiančių darbuotojų sudaro moterys, 
tapo akivaizdu ne tik tai, kad per krizę 
joms teko neproporcingai didelė našta, bet 
ir tai, kad dėl vaikų ir vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros paslaugų ir 
infrastruktūros trūkumo išaugo 
horizontalioji ir vertikalioji darbo rinkos 
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segregacija. Be to, izoliavimo laikotarpiu 
visoje ES išaugus smurtui dėl lyties 
paaiškėjo, kad smurto šeimoje aukomis 
tapusioms ar tokio smurto grėsmę 
patiriančioms moterims labai trūksta 
apsaugos ir pagalbos priemonių. Ši 
priemonė turėtų padėti valstybėms narėms 
remiant ir vystant iniciatyvas, kuriomis 
suteikiamos galimybės moterims pradėti 
verslą, gauti mikrofinansavimą ir dirbti 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos (STEM) sektoriuose, taip 
pat skatinant įsidarbinimo galimybes, visų 
pirma skaitmeninės ir žaliosios 
ekonomikos prioritetiniuose sektoriuose, 
ir užtikrinant nediskriminacines 
užimtumo iniciatyvas. Ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti kovai su darbo rinkos 
segregacija ir įgyvendinti priemones, 
kuriomis būtų panaikinti vyrų ir moterų 
užimtumo, darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumai. Valstybės narės taip pat turėtų 
pasinaudoti šia programa, kad 
įgyvendintų ir sustiprintų iniciatyvas, 
kuriomis siekiama skatinti ir gerinti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, daugiausia dėmesio skiriant 
priežiūros infrastruktūrai ir paslaugoms. 
Smurto aukoms skirta infrastruktūra ir 
paslaugos, pvz., prieglaudos ir pagalba, 
taip pat yra labai svarbios atsigavimui po 
krizės;

Or. en

Pakeitimas 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ekonominiai COVID-19 protrūkio 
padariniai smarkiai sumažino daugelio 
valstybių narių fiskalines galimybes, ir tai 
kenkia jų pajėgumui įgyvendinti svarbias 
reformas ir investicijų prioritetus. Nors 
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Europos semestras yra ES sistema, kuria 
nustatomos ekonominės reformos ir 
investicijų prioritetai, ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo poreikis, 
kurį parodė COVID-19, apima ne tik 
ekonominės politikos sritį, ir jam turi būti 
teikiama tinkama pirmenybė rengiant ir 
planuojant Europos semestrą. 
Ekonominės ir pinigų sąjungos valdymas 
turi būti pritaikytas, be kita ko, pašalinant 
jo trūkumus, susijusius su parlamentų 
atskaitomybe ir demokratinės priežiūros 
trūkumu;

Or. en

Pakeitimas 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi kultūros ir kūrybos 
sektoriai ir pramonė ypač smarkiai 
nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos 
protrūkio dėl to, kad, be kita ko, buvo 
uždaryti kino teatrai, teatrai ir kitos 
kultūrinės įstaigos, netikėtai sustojo 
prekyba bilietais ir smuko reklamos 
pardavimai, Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų skirti šiems sektoriams ne mažiau 
kaip 2 proc. lėšų pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, nes šie sektoriai yra labai 
svarbūs ekonomikai, socialinei 
sanglaudai, turizmui ir laisvalaikiui;

Or. en

Pakeitimas 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) COVID-19 pandemija ir jos 
padarinių ekonomikai švelninimo 
priemonės turėjo pražūtingų padarinių 
socialiniam gyvenimui visose valstybėse 
narėse. Švietimo, kultūrinė veikla, 
turizmas ir laisvalaikio užsiėmimai beveik 
sustojo. Todėl Sąjunga ir valstybės narės 
taip pat turėtų investuoti į šių sektorių 
atsigavimą, atsparumo didinimą ir 
politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) kadangi kultūros ir kūrybos 
sektoriai ypač smarkiai nukentėjo nuo 
COVID-19 pandemijos protrūkio dėl to, 
kad, be kita ko, buvo uždaryti kino teatrai, 
teatrai ir kitos kultūrinės įstaigos, 
netikėtai sustojo prekyba bilietais ir 
smuko reklamos pardavimai, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų skirti šiems 
sektoriams ne mažiau kaip 2 proc. lėšų 
pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę, nes šie 
sektoriai yra labai svarbūs ekonomikai, 
socialinei sanglaudai, turizmui ir 
laisvalaikiui;

Or. en

Pakeitimas 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
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Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) COVID-19 pandemija parodė, kad 
mūsų švietimo sistemos nėra tokios 
atsparios, kokios turėtų būti. Pandemija 
tikriausiai sukėlė didžiausius švietimo ir 
mokymo sistemų sutrikimus per visą 
istoriją, nes visoje Sąjungoje daugelis 
mokinių ir studentų visai neturėjo ar 
turėjo ribotas galimybes prisijungti prie 
nuotolinio mokymo dėl skaitmeninės 
įrangos, infrastruktūros ir įgūdžių stokos, 
taip pat dėl savo pažeidžiamos socialinės 
padėties. Tokia padėtis kelia pavojų 
prarasti mokymosi galimybes visai 
mokinių ir studentų kartai, todėl ateityje 
gali sumažėti šios pandemiją patyrusios 
kartos gaunamos pajamos, ir ji turės 
neigiamų padarinių visos Sąjungos darbo 
jėgos našumo, ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo lygiui. Todėl Sąjunga 
ir valstybės narės 10 proc. lėšų pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę turėtų skirti 
investicijoms į kokybišką ir įtraukų 
švietimą ir mokymą, švietimo 
infrastruktūrą prisijungus prie interneto 
ir neprisijungus prie jo, įgūdžius ir 
kompetenciją;

Or. en

Pakeitimas 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 

(5) reformų ir investicijų, kuriomis 
padedama kurti didelį ekonomikos ir 
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atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

visuomenės atsparumą bei socialinę 
pažangą, stiprinti socialines struktūras bei 
gebėjimą prisitaikyti ir skatinti tvaraus ir 
įtraukaus augimo potencialą, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos ir visų pirma Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 3 dalies prioritetų. 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 1 
dalyje pabrėžiama, kad ES žmonių 
„gerovė“ yra pagrindinis ES tikslas. 
Visomis reformomis ir investicijomis, 
kurios remiamos pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, turėtų būti siekiama pagerinti 
trumpalaikę, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikę žmonių gyvenimo kokybę. Todėl 
jos yra labai svarbios siekiant sudaryti 
sąlygas tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos procesą. Tai yra dar labiau 
reikalinga pasibaigus pandemijos sukeltai 
krizei, kad būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 156
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos aplinkos, 
socialinio ir ekonominio atsparumo, 
stiprinti gebėjimą prisitaikyti, švelninti 
klimato kaitą, įgyvendinti žiedinę ir 
žaliąją pertvarką ir išlaisvinamas augimo 
potencialas bei siekiama žaliojo kurso 
tikslų, įgyvendinimas yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų. Todėl jos yra 
labai svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos bei aplinkos atžvilgiu 
tvaraus atsigavimo procesą. Tai yra dar 
labiau reikalinga pasibaigus pandemijos 
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sukeltai krizei, kad būtų sudarytos sąlygos 
greitam atsigavimui. Palankiai vertina ES 
techninės ekspertų grupės tvarių finansų 
klausimais (TEG) parengtus penkis 
aukšto lygio ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo principus;

Or. en

Pakeitimas 157
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
paspartinamas veiklos, suderinamos su 
Paryžiaus klimato susitarimu, vystymas 
bei mažinama veiklos, kuri nėra su juo 
suderinama, apimtis, yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų. Todėl jos yra 
labai svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos procesą, taip pat mažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 

(5) reformų ir investicijų, kuriomis 
padedama pasiekti didelio šalių 
ekonomikos ir visuomenės atsparumo bei 
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išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

tvarumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas tvaraus augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
sąžiningam, įtraukiam ir tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
konvergencijos bei sanglaudos procesą. 
Tai yra dar labiau reikalinga pasibaigus 
COVID-19 sukeltai krizei, kad būtų 
sudarytos sąlygos greitam, sąžiningam, 
įtraukiam ir tvariam atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 159
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Reformos turi būti 
įgyvendinamos, ypač daug dėmesio 
skiriant pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms ir laikantis lyčių lygybės 
principų. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų ir investicijų, dėl kurių 
nusprendė valstybės narės ir kuriomis 
padedama pasiekti didelio šalių 
ekonomikos atsparumo, stiprinti gebėjimą 
prisitaikyti ir išlaisvinamas augimo 
potencialas, įgyvendinimas yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų. Todėl jos yra 
labai svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos procesą. Tai yra dar labiau 
reikalinga pasibaigus pandemijos sukeltai 
krizei, kad būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
skatinti socialinę sanglaudą ir pasiekti 
didelio šalių ekonomikos atsparumo, 
stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en
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Pakeitimas 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam, 
sąžiningam ir įtraukiam atsigavimui ir 
remti aukštynkryptės ekonominės ir 
socialinės konvergencijos procesą. Tai yra 
dar labiau reikalinga pasibaigus 
pandemijos sukeltai krizei, kad būtų 
sudarytos sąlygos greitam atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos tvariam, 
teisingumu grindžiamam atsigavimui;

Or. en
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Pakeitimas 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) augimą skatinančių reformų, 
kuriomis padedama pasiekti didelio šalių 
ekonomikos atsparumo, stiprinti gebėjimą 
prisitaikyti ir išlaisvinamas augimo 
potencialas, įgyvendinimas yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų. Todėl jos yra 
labai svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos procesą. Tai yra dar labiau 
reikalinga pasibaigus pandemijos sukeltai 
krizei, kad būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 165
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui1a;

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
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siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Pakeitimas 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio ekonomikos ir visuomenės 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Jos yra labai svarbios 
siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
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procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 168
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) moterys buvo COVID-19 krizės 
priešakyje – jos sudarė daugumą sveikatos 
priežiūros darbuotojų visoje ES, ir 
neatlygintino priežiūros darbo derinimas 
su jų pareigomis darbe buvo dar 
sunkesnis vienišiems tėvams, iš kurių 
moterys sudaro 85 proc. Investicijos į 
tvirtą priežiūros infrastruktūrą taip pat 
yra būtinos siekiant užtikrinti lyčių 
lygybę, moterų ekonominį įgalinimą, kurti 
atsparias visuomenes, kovoti su mažų 
garantijų darbu sektoriuose, kuriuose 
daugiausia dirba moterys, skatinti darbo 
vietų kūrimą, užkirsti kelią skurdui ir 
socialinei atskirčiai ir daryti teigiamą 
poveikį BVP, nes tai suteikia galimybę 
daugiau moterų dalyvauti apmokamame 
darbe;

Or. en

Pakeitimas 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) moterys buvo COVID-19 krizės 
priešakyje – jos sudarė daugumą sveikatos 
priežiūros darbuotojų visoje ES, ir 
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neatlygintino priežiūros darbo derinimas 
su jų pareigomis darbe buvo dar 
sunkesnis vienišiems tėvams, iš kurių 
85 proc. yra moterys. Investicijos į tvirtą 
priežiūros infrastruktūrą taip pat yra 
būtinos siekiant užtikrinti lyčių lygybę, 
moterų ekonominį įgalinimą, kurti 
atsparias visuomenes, kovoti su mažų 
garantijų darbu sektoriuose, kuriuose 
daugiausia dirba moterys, skatinti 
kokybiškų darbo vietų kūrimą, užkirsti 
kelią skurdui ir socialinei atskirčiai ir 
suteikti galimybę daugiau moterų 
dalyvauti apmokamame darbe;

Or. en

Pakeitimas 170
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos, įskaitant viešųjų paslaugų 
srityje, ir tai turi ilgalaikį neigiamą 
poveikį moterų teisėms, moterų 
ekonominiam įgalinimui ir moterų 
sveikatai, įskaitant lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą bei teises. Todėl tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio tvaraus augimo 
potencialas bei priežiūros ekonomikos 
kaip esminės ekonominio modelio dalies 
apsauga, šioje konkrečioje situacijoje labai 
svarbu remti investicijas. Siekiant 
įtraukaus ir tvaraus ekonomikos augimo ir 
padedant kurti darbo vietas, labai svarbu 
investuoti į priežiūros pertvarką ir 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
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Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines. Be to, tai labai svarbi galimybė 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
perėjimui prie atsparios priežiūros 
ekonomikos ir sukurti lyčių pusiausvyra 
grindžiamą visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas, 
sušvelnintas pandemijos poveikis 
socialinei įtraukčiai ir sanglaudai, ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti viešojo ir privačiojo sektorių 
investicijas. Siekiant tvaraus ekonomikos 
augimo ir padedant kurti darbo vietas, labai 
svarbu investuoti į žaliąsias ir skaitmenines 
technologijas, gebėjimus ir procesus, kurie 
padeda įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines. Tačiau vienodai svarbu 
investuoti į švietimą, kultūrą ir kitas 
visuotinės svarbos viešąsias paslaugas, 
siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir 
socialinę sanglaudą, padėti piliečiams 
pasiruošti būsimiems mūsų darbo rinkų 
poreikiams, padėti jiems įgyti reikalingus 
įgūdžius bei žinias ir suteikti jiems naujų 
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galimybių;
Or. en

Pakeitimas 172
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Todėl pagal šią 
Priemonę turėtų būti remiami, be kita ko, 
didelės apimties investiciniai projektai ir 
programos, kurios turi didžiausią 
potencialą įgyvendinti ES klimato ir 
energetikos sričių tikslus, remiantis 
išlaidų veiksmingumo ir socialinio 
priimtinumo principais, įskaitant laikiną 
ir papildomą veiklą. Tai taip pat padės 
valstybėms narėms įvairinti energijos 
tiekimą, Sąjungai tapti atsparesne ir 
mažiau priklausoma įvairinant pagrindines 
tiekimo grandines bei užtikrinant 
ypatingos svarbos komponentų tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 173
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis



PE655.953v01-00 44/320 AM\1211941LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos, visų pirma privačiajame 
sektoriuje. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
skatinti viešojo sektoriaus investicijas. 
Siekiant tvaraus ekonomikos augimo ir 
padedant kurti darbo vietas, labai svarbu 
investuoti į žaliąsias ir skaitmenines 
technologijas, gebėjimus ir procesus, kurie 
padeda įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Viešosios 
investicijos taip pat bus labai svarbios 
kovojant su skurdu ir nelygybe, 
užtikrinant galimybes visiems gauti 
išsilavinimą, sveikatos priežiūros 
paslaugas, mitybą ar būstą, siekiant 
sustiprinti socialinę sanglaudą. Tai taip 
pat padės Sąjungai tapti atsparesne 
(skatinant aukštynkryptę ekonominę ir 
socialinę konvergenciją) ir mažiau 
priklausoma (įvairinant pagrindines 
tiekimo grandines);

Or. en

Pakeitimas 174
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
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darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines. Konkreti parama turėtų būti 
teikiama šalių gavėjų MVĮ, kurių 
atsparumas ne toks didelis kaip vidutinių 
kapitalizacijos įmonių ir didžiųjų įmonių;

Or. fr

Pakeitimas 175
Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
pvz., remiant žiedinę ekonomiką ir 
pramonės perėjimą nuo 
neatsinaujinančiųjų ir iškastiniu kuru 
grindžiamų medžiagų prie 
atsinaujinančiųjų ir aplinką tausojančių 
medžiagų bei energijos, didinti energijos 
vartojimo efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Tai taip pat padės Sąjungai tapti atsparesne 
ir mažiau priklausoma įvairinant 
pagrindines tiekimo grandines;

Or. en
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Pakeitimas 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos, nes nacionalinėms 
fiskalinėms galimybėms neigiamą įtaką 
daro, be kita ko, dėl apmokestinimo 
sumažėjusios pajamos, taip pat didesnės 
išlaidos socialiniam draudimui. Todėl 
tam, kad būtų paspartintas ekonomikos 
atsigavimas, pasiekti Europos žaliojo 
kurso tikslai ir sustiprintas ilgalaikio 
augimo potencialas, šioje konkrečioje 
situacijoje labai svarbu remti investicijas. 
Siekiant tvaraus ekonomikos augimo ir 
padedant kurti darbo vietas, labai svarbu 
investuoti į žaliąsias ir skaitmenines 
technologijas, gebėjimus ir procesus, kurie 
padeda įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
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paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio tvaraus augimo 
potencialas, šioje konkrečioje situacijoje 
labai svarbu remti investicijas. Siekiant 
sąžiningo, įtraukaus ir tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant išlaikyti 
darbo vietas, kurti naujas kokybiškas 
darbo vietas, spręsti darbuotojų skurdo 
problemą ir skatinti lygybę bei įtrauktį, 
labai svarbu investuoti į žaliąsias ir 
skaitmenines technologijas, gebėjimus ir 
procesus, kurie padeda įgyvendinti 
perėjimą prie švarios energijos, didinti 
energijos vartojimo efektyvumą būstų ir 
kituose ekonomikos sektoriuose, taip pat 
šalinti energijos nepriteklių. Tai taip pat 
padės Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 178
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikis spartesnis veiklos, 
suderinamos su Paryžiaus klimato 
susitarimu, vystymas bei sumažinta 
veiklos, kuri nėra su juo suderinama, 
apimtis, šioje konkrečioje situacijoje labai 
svarbu remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
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priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Tai taip pat padės Sąjungai tapti 
atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas 
siekiant geresnės gyvenimo kokybės 
visiems, šioje konkrečioje situacijoje labai 
svarbu remti investicijas. Tokios 
investicijos taip pat ES tapti mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines. Investicijos į žaliąją pertvarką, 
skaitmeninę pertvarką, ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, 
institucinį atsparumą ir priemones, 
nukreiptas į būsimą ES piliečių kartą, yra 
svarbūs politiniai veiksmai, kuriais 
siekiama bendrų ES ir valstybių narių 
tikslų bei didesnio Sąjungos atsparumo;

Or. en

Pakeitimas 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
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ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
tinkamo vidaus rinkos veikimo, viešojo 
administravimo ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 181
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, taip pat skatinti vidutinės 
trukmės konkurencingumą, labai svarbu 
investuoti į žaliąsias ir skaitmenines 
technologijas, gebėjimus ir procesus, kurie 
padeda įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines ir skatinant žiniomis 
grindžiamą ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 182
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos 
ir žiedinės ekonomikos, didinti energijos 
vartojimo efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Tai taip pat padės Sąjungai tapti atsparesne 
ir mažiau priklausoma įvairinant 
pagrindines tiekimo grandines ir 
laipsniškai atsisakant investicijų bei 
valstybės pagalbos iškastinio kuro 
pramonei;

Or. en

Pakeitimas 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
didesnės rizikos veiklą, pvz., mokslinių 
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įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

tyrimų ir inovacijų, gebėjimus ir procesus, 
kurie padeda įgyvendinti perėjimą prie 
švarios energijos, didinti energijos 
vartojimo efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Tai taip pat padės Sąjungai tapti atsparesne 
ir mažiau priklausoma įvairinant 
pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 184
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas 
siekiant apčiuopiamų rezultatų realiojoje 
ekonomikoje, šioje konkrečioje situacijoje 
labai svarbu remti investicijas. Siekiant 
tvaraus ekonomikos augimo ir padedant 
kurti darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
skatina geležinkelių transportą kaip 
žaliausią transporto rūšį, didinti energijos 
vartojimo efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Tai taip pat padės Sąjungai tapti atsparesne 
ir mažiau priklausoma įvairinant 
pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti strategines investicijas, kuriančias 
Europos pridėtinę vertę. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
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priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu tvarios investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
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šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
technologijas, inovacijas, gebėjimus ir 
gamybos procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 189
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą ir 
saugumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Tai taip pat padės Sąjungai tapti 
atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investuotojai neturi paskatų 
investuoti dėl padidėjusio ekonominio ir 
institucinio neapibrėžtumo. Tačiau tam, 
kad būtų paspartintas ekonomikos 
atsigavimas ir sustiprintas ilgalaikio, 
tvaraus augimo potencialas, defliacija ir 
investicinių galimybių rinkoje 
perkalibravimas yra būtina sąlyga. Svarbu 
nustatyti standartizuotas palūkanų 
normas, kad investuotojai galėtų priimti 
tvarius investicinius sprendimus, kurie 
sudarytų sąlygas ekonomikos augimui ir 
padėtų kurti naujas darbo vietas. Tai taip 
pat padės valstybėms narėms tapti 
atsparesnėms;

Or. en

Pakeitimas 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) COVID-19 krizės metu taikytos 
izoliavimo priemonės parodė, kokia yra 
svarbi skaitmeninė pertvarka, tačiau jos 
taip pat padidino skaitmeninė nelygybę ir 
problemas, su kuriomis susiduria žmonės, 
turintys ribotą prieigą prie skaitmeninių 
technologijų ar menkus skaitmeninius 
įgūdžius. Gaivinant ekonomiką po 
pandemijos turi būti įtrauktos šių 
problemų sprendimui skirtos priemonės ir 
skatinama skaitmeninė lygybė, taip pat 
remiami atvirojo kodo programinės ir 
techninės įrangos sprendimai bei 
užtikrinama asmens duomenų apsauga. 
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Be to, atvira skaitmeninė pertvarka taip 
pat turi būti ekologiška: didėjantis 
elektros poreikis, kurį paskatino 
skaitmeninio sektoriaus augimas, turi būti 
tenkinamas tvariai, taikant efektyvaus 
energijos vartojimo priemones ir 
gaminant elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių;

Or. en

Pakeitimas 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kaip pabrėžiama 2020 m. rugsėjo 
9 d. Komisijos priimtoje strateginio 
prognozavimo ataskaitoje, atsparumas 
reiškia ne tik gebėjimą atsilaikyti ir 
susidoroti su uždaviniais, bet ir galimybę 
tvariai, teisingai ir demokratiškai pakeisti 
visuomenę. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone turėtų būti 
siekiama stiprinti visos ES ir visų jos 
valstybių narių atsparumą siekiant 
visiems kurti tvarią gerovę;

Or. en

Pakeitimas 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kad būtų apsaugotas investicijų 
tvarumas, labai svarbu užtikrinti, kad 
finansuojami projektai turėtų Europos 
pridėtinę vertę ir darytų akivaizdų poveikį, 
susijusį su inovacijomis, ekonomikos 
augimu ir darbo vietų kūrimu. Todėl 
vartojimo išlaidos ir reguliarios 
nuolatinės biudžeto išlaidos neatitinka 
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reikalavimų finansavimui gauti;
Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos nėra skirtos nuolatinėms 
vyriausybės išlaidoms finansuoti, bet turi daryti papildomą ekonominį poveikį.

Pakeitimas 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) kiekviena iš ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planuose numatytų 
priemonių gali padėti įgyvendinti daugiau 
nei vieną iš 3 straipsnyje nurodytų 
ramsčių;

Or. en

Pakeitimas 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui, 
išskyrus ECB šiuo metu vykdomą pinigų 
politiką, kuria finansiškai remiamos 
valstybės narės, nenorinčios įgyvendinti 
reformų ir pernelyg išlaidaujančios, 
įsigydamos įmonių obligacijas, dirbtinai 
mažindamos vyriausybės obligacijų 
palūkanų normas ir didindamos 
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TARGET 2 disbalansą;
Or. en

Pakeitimas 196
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui. Reikia 
nurodyti Europos semestro, kurio 
rekomendacijas valstybės narės į 
nacionalinę teisę perkėlė ne visa apimtimi 
arba kurių iš esmės perkėlė maždaug tik 
ketvirtadalį, o pagal trečdalį 
rekomendacijų padaryta pažanga yra 
labai nedidelė arba jos visai nėra, ribas;

Or. fr

Pakeitimas 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu;

Or. en
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Pakeitimas 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir tvarių reformų bei viešųjų 
investicijų įgyvendinimu sprendžiant 
ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos 
uždavinius ir siekiant ilgalaikio poveikio 
valstybių narių ekonomikos įtraukumui, 
tvarumui, našumui ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir augimą skatinančių reformų 
bei tvarių viešųjų investicijų įgyvendinimu 
sprendžiant per Europos semestrą 
nustatytus uždavinius ir siekiant ilgalaikio 
poveikio valstybių narių ekonomikos 
našumui ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos ir viešųjų paslaugų našumui 
ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui, konkurencingumui 
ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
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įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

įgyvendinimu sprendžiant ES ir jos 
valstybių narių uždavinius bei 
įgyvendinant jų tikslus ir siekiant 
ilgalaikio poveikio socialinių struktūrų 
atsigavimui ir atsparumui visose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu reaguojant į prioritetinius 
veiksmus, kurie yra būtini siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų 
investicijų įgyvendinimu sprendžiant per 
Europos semestrą nustatytus uždavinius ir 
siekiant ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių 
nacionalinių reformų bei viešųjų 
investicijų įgyvendinimu sprendžiant per 
Europos semestrą nustatytus uždavinius ir 
siekiant ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

Or. en
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Pakeitimas 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) reikėtų parengti atitinkamas 
gaires, kurios būtų įtrauktos kaip šio 
reglamento priedas ir būtų neprivalomos 
gairės, kurios valstybėms narėms padėtų 
nustatyti išlaidų sritis, kurios laikomos 
tinkamomis finansuoti pagal reglamente 
nustatytos šešių ramsčių struktūros 
prioritetines sritis;

Or. en

Pakeitimas 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Europos Audito Rūmai savo 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 16/2020 dėl 
Europos semestro ragina Komisiją 
sustiprinti sąsają tarp konkrečiai šaliai 
skirtų rekomendacijų ir ES lėšų 
paskirstymo;

Or. en

Pakeitimas 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
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tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Kad būtų pasinaudota 
didžiausia ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės nauda ir 
kuo labiau įgyvendinti jos tikslai, reikėtų 
parengti paskatas, kuriomis būtų 
skatinama visapusiškai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Todėl lėšų teikimas turėtų 
būti proporcingas ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo lygiui, o lėšos turėtų būti 
teikiamos tik po to, kai Komisija 
patvirtina, kad atitinkami orientyrai 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
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visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Tuo tikslu, siekiant teikti 
veiksmingą finansinę ir svarią paramą, 
kad būtų paspartintas reformų ir susijusių 
viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė. Taip pat gali būti įtrauktos 
priemonės, kuriomis skatinamos 
privačiojo sektoriaus investicijos 
pasitelkiant paramos schemas, įskaitant 
finansines priemones, subsidijas ar 
panašias schemas, jei jos atitinka 
valstybės pagalbos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir numatyti mechanizmą, 
pagal kurį valstybėms narėms ES 
lygmeniu būtų skiriama tiesioginė 
finansinė parama taikant novatorišką 
priemonę, kuria reglamentuojamas lėšų 
paskirstymas Europos prioritetinėms 
politikos sritims remti ir numatoma 
atskaitomybė, skaidrumas bei 
demokratinė priežiūra įgyvendinant 
investicijų ir reformų priemones. Tuo 
tikslu, siekiant teikti veiksmingą finansinę 
ir svarią paramą, kad būtų paspartintas 
reformų ir susijusių viešųjų investicijų 
įgyvendinimas valstybėse narėse, pagal šį 
reglamentą turėtų būti nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė). 
Priemonė turėtų būti visapusiška, jai taip 
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pat turėtų būti panaudota Komisijos ir 
valstybių narių sukaupta patirtis taikant 
kitas priemones ir programas;

Or. en

Pakeitimas 210
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones 
ir programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė);

Or. en

Pakeitimas 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas augimą 
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susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

skatinančių reformų ir susijusių tvarių 
viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Priemonė turėtų būti laikina ir 
apsiriboti neigiamu pandemijos padarinių 
šalinimu;

Or. en

Pakeitimas 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones 
ir programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtų žalinga 
papildyti dabartinę paramos valstybėms 
narėms teikimo sistemą ir valstybėms 
narėms teikti tiesioginę finansinę paramą 
taikant dar vieną perskirstymo priemonę. 
Tuo tikslu, siekiant teikti veiksmingą 
finansinę ir svarią paramą, kad būtų 
paspartintas reformų ir susijusių viešųjų 
investicijų įgyvendinimas valstybėse 
narėse, pagal šį reglamentą neturėtų būti 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė).

Or. en

Pakeitimas 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas tvarių 
reformų ir viešųjų investicijų, padedančių 
sušvelninti socialinį ir ekonominį 
COVID-19 krizės poveikį ir skatinti 
sąžiningą, integracinį ir tvarų augimą, 
įgyvendinimas valstybėse narėse, pagal šį 
reglamentą turėtų būti nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė). 
Priemonė turėtų būti visapusiška, jai taip 
pat turėtų būti panaudota Komisijos ir 
valstybių narių sukaupta patirtis taikant 
kitas priemones ir programas;

Or. en

Pakeitimas 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas ir visų pirma struktūrinių 
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programas; reformų rėmimo programą bei techninės 
paramos priemonę;

Or. en

Pakeitimas 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, kurios kartu turėtų 
skatinti privačiojo sektoriaus investicijų 
pritraukimą, pagal šį reglamentą turėtų 
būti nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

Or. en

Pakeitimas 216
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę, atsižvelgiant į 
sisteminės krizės ypatumus. Tuo tikslu, 
siekiant teikti veiksmingą finansinę ir 
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susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

svarią paramą, kad būtų paspartintas 
reformų ir susijusių viešųjų investicijų 
įgyvendinimas valstybėse narėse, pagal šį 
reglamentą turėtų būti nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė). 
Priemonė turėtų būti visapusiška, jai taip 
pat turėtų būti panaudota Komisijos ir 
valstybių narių sukaupta patirtis taikant 
kitas priemones ir programas;

Or. fr

Pakeitimas 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
patikimą tiesioginę finansinę paramą 
taikant novatorišką priemonę. Tuo tikslu, 
siekiant teikti veiksmingą finansinę ir 
svarią paramą, kad būtų paspartintas 
reformų ir susijusių viešųjų ir privačiųjų 
investicijų įgyvendinimas valstybėse 
narėse, pagal šį reglamentą turėtų būti 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

Or. en

Pakeitimas 218
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių žaliojo kurso bei viešųjų 
investicijų ir pertvarkos planų 
įgyvendinimas valstybėse narėse, pagal šį 
reglamentą turėtų būti nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė). 
Priemonė turėtų būti visapusiška, jai taip 
pat turėtų būti panaudota Komisijos ir 
valstybių narių sukaupta patirtis taikant 
kitas priemones ir programas;

Or. en

Pakeitimas 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Europos Audito Rūmai savo 
Nuomonėje Nr. 6/2020 išreiškė didelį 
susirūpinimą dėl to, kad Priemonės 
taikymo sritis ir tikslai yra ganėtinai 
platūs ir apima įvairias politikos sritis. 
Todėl ne visi iš šių tikslų galės būti 
pasiekti tokia pačia apimtimi, o kai kurių 
tikslų gali būti siekiama pakenkiant 
kitiems tikslams. Be to, nėra pateiktas ES 
lygmeniu numatomų rezultatų kiekybinis 
įvertinimas, taip pat nėra nurodyta, kaip 
bus paskirstytos lėšos skirtingiems 
tikslams, todėl gali sumažėti Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės veiksmingumas;

Or. en
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Pakeitimas 220
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo fondas turi būti 
finansuojamas iš naujų ES nuosavų 
išteklių po to, kai juos patvirtins Europos 
Parlamentas ir Taryba 2021 m. pradžioje. 
Nauji nuosavi ištekliai turi būti apibūdinti 
Tarybos susitarime, būtent pasienio 
anglies dioksido mokestis, finansinių 
sandorių mokestis, skaitmeninis mokestis 
ir plastiko mokestis. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo fondas 
neturi būti finansuojamas mažinant 
būsimus ES biudžetus;

Or. en

Pakeitimas 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) nors kai kurie Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės tikslai sutampa su daugiametės 
finansinės programos struktūrinių fondų 
tikslais, jos paskirtis ir išlaidų logika vis 
dar yra skirtinga. Pirmąja siekiama remti 
plačias reformas ir investicijų programas, 
kurių pažanga vertinama tarpinėmis 
reikšmėmis, o antrąja siūloma 
kompensuoti su konkrečiomis 
programomis ar projektais susijusias 
išlaidas. Praktiniu požiūriu gali kilti 
sunkumų, nes reikia sujungti skirtingas 
tikslų ir rodiklių sistemas, todėl valstybės 
narės gali neturėti paskatų veiksmingai 
finansuoti du finansavimo srautus;

Or. en
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Pakeitimas 222
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) be naujų nuosavų išteklių 
patvirtinimo, Komisija taip pat turi pradėti 
vykdyti ECB statuto procesą, kad suteiktų 
galimybę veiksmingai monetizuoti su 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone susijusią skolą;

Or. en

Pakeitimas 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, 
ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų 
tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant 
visų pirma į kontrolės išlaidas, 
administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma svarstant fiksuotųjų sumų, 
finansavimo taikant fiksuotąsias normas ir 
vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo, nurodyto 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalies a punkte, panaudojimą;

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, 
ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų 
tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant 
visų pirma į kontrolės išlaidas, 
administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Reikalavimų 
nesilaikymo atveju atitinkama valstybė 
narė privalo grąžinti 110 proc. gauto 
finansavimo sumą. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma svarstant fiksuotųjų sumų, 
finansavimo taikant fiksuotąsias normas ir 
vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo, nurodyto 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalies a punkte, panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
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Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, 
ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų 
tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant 
visų pirma į kontrolės išlaidas, 
administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma svarstant fiksuotųjų sumų, 
finansavimo taikant fiksuotąsias normas ir 
vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo, nurodyto 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalies a punkte, panaudojimą;

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, 
ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų 
tikslus, visų pirma sprendžiant per 
Europos semestrą nustatytus uždavinius, 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės išlaidas, administracinę 
naštą ir tikėtiną reikalavimų nesilaikymo 
riziką. Ši nuostata turėtų būti taikoma 
svarstant fiksuotųjų sumų, finansavimo 
taikant fiksuotąsias normas ir vieneto 
įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusio 
finansavimo, nurodyto Finansinio 
reglamento 125 straipsnio 1 dalies a 
punkte, panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, 
ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų 
tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant 
visų pirma į kontrolės išlaidas, 
administracinę naštą ir tikėtiną 
reikalavimų nesilaikymo riziką. Ši nuostata 
turėtų būti taikoma svarstant fiksuotųjų 
sumų, finansavimo taikant fiksuotąsias 
normas ir vieneto įkainius, taip pat su 
išlaidomis nesusijusio finansavimo, 
nurodyto Finansinio reglamento 125 

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, 
ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų 
tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant 
į tikėtiną reikalavimų nesilaikymo riziką. 
Ši nuostata turėtų būti taikoma svarstant 
fiksuotųjų sumų, finansavimo taikant 
fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip 
pat su išlaidomis nesusijusio finansavimo, 
nurodyto Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalies a punkte, panaudojimą;
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straipsnio 1 dalies a punkte, panaudojimą;
Or. en

Pakeitimas 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) priemonės, kuriomis siekiama 
skatinti ekonomikos atsigavimą po 
COVID-19 krizės sukelto socialinio ir 
ekonominio sukrėtimo, turėtų būti 
paremtos atsparumo ir ekologinio bei 
socialinio tvarumo principais. Taip pat 
turėtų būti siekiama susieti skubumo 
poreikį su ilgalaike perspektyva. Svariais 
moksliniais įrodymais ir plačiu politiniu 
bei socialiniu sutarimu pagrįstos 
priemonės neturėtų būti susilpnintos ar 
atidėtos, bet joms ir toliau turėtų būti 
teikiama pirmenybė;

Or. en

Pakeitimas 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonė] ir atsižvelgiant į juo skiriamų 
išteklių ribas, ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę turėtų būti taikomos 
siekiant mažinti beprecedentį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 

Išbraukta.



AM\1211941LT.docx 75/320 PE655.953v01-00

LT

terminų laikymasis;
Or. en

Pakeitimas 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį COVID-19 krizės poveikį. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis;

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį COVID-19 krizės poveikį, 
visų pirma sveikatos priežiūros, turizmo, 
kūrybos pramonės ir sporto sektoriuose. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį COVID-19 krizės poveikį. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį socialinį ir ekonominį 
COVID-19 krizės poveikį. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
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laikymasis; [EURI] numatytų terminų laikymasis;
Or. en

Pakeitimas 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal Priemonę turėtų būti 
remiami projektai, kurie vykdomi 
laikantis Sąjungos finansavimo 
papildomumo principo ir kuriais 
sukuriama tikra Europos pridėtinė vertė. 
Ši Priemonė neturėtų būti naudojama 
periodinėms nacionalinėms išlaidoms 
padengti ir neturėtų prieštarauti 
strateginiams ir ekonominiams Sąjungos 
interesams, todėl ja neturėtų būti 
finansuojami trečiųjų šalių investicijų 
planai; Tačiau į periodines investicijų ir 
reformų išlaidas turėtų būti atsižvelgiama 
skaičiuojant Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano sąnaudas, jei 
jos turi tiesioginę teigiamą struktūrinę 
naudą ir jei neigiamas poveikis valdžios 
sektoriaus balansui yra tik laikinas;

Or. en

Pakeitimas 231
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal Priemonę turėtų būti 
remiami projektai, kurie vykdomi 
laikantis Sąjungos finansavimo 
papildomumo principo ir kuriais 
sukuriama tikra Europos pridėtinė vertė. 
Parama neturėtų būti naudojama 
periodinėms nacionalinėms išlaidoms 
padengti, nors valstybėms narėms gali 
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būti numatyta nukrypti leidžianti 
nuostata, kuria gali būti tinkamai pagrįsti 
išlaidų perkėlimai, kad būtų pasiektas 
Europos nacionalinių išlaidų vidurkis 
švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 232
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Priemonė neturėtų būti 
naudojama periodinėms nacionalinėms 
išlaidoms padengti ir valstybės narės 
turėtų išlaikyti bent tokį patį savo viešųjų 
investicijų lygį, palyginti su vidutiniu 
viešųjų investicijų lygiu per praėjusius 
penkerius metus. Valstybės narės, kuriose 
šia Priemone remiamų reformų pažanga 
reikšmingai sumenko, turėtų grąžinti 
šioms reformoms gautą sumą;

Or. en

Pakeitimas 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Priemonė įgyvendinama 
užtikrinant sąveiką ir papildomumą su 
programa „InvestEU“, suteikiant 
galimybę valstybėms narėms savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose skirti sumą, kuria per 
programą „InvestEU“ bus remiamas 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
mokumas ir jų parengiamoji, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla;

Or. en
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Pakeitimas 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė kaip 
programos „Next Generation EU“ dalis 
neturi tapti našta ateinančioms kartoms. 
Todėl būtina, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planais būtų 
skatinama patikima fiskalinė politika ir 
spartus pagal šią Priemonę suteiktos 
paskolos išmokėjimas;

Or. en

Pakeitimas 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) siekiant reikšmingai prisidėti prie 
ekonomikos gaivinimo, pagal Priemonę 
nėra finansuojamos periodinės 
nacionalinės išlaidos ir laikomasi 
bendrojo papildomumo principo;

Or. en

Pakeitimas 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
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įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir teisingą perėjimą prie 
anglies dioksido neišskiriančios 
ekonomikos vėliausiai iki 2050 m., šiuo 
reglamentu nustatyta Priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
aplinkos tvarumą, atsižvelgiant į Sąjungos 
energetikos, klimato ir aplinkosaugos 
tikslus ir principą „nedaryti reikšmingos 
žalos“, ir pasiekti bendrą tikslą – ne 
mažiau kaip 30 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato ir aplinkosaugos tikslams 
įgyvendinti. Atsižvelgiant į pirmiau 
nurodytą horizontalųjį tikslą ir atitinkamą 
kitų ES išlaidų programų indėlį 
integruojant Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslus, ne mažiau kaip 
50 proc. visų pagal Priemonę skiriamų 
lėšų, taip pat visos fondų paramos, 
nurodytos kiekviename sprendime, kuriuo 
patvirtinamas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas, turėtų būti 
panaudota klimato ir aplinkosaugos 
tikslams integruoti. Be to, Priemone 
turėtų būti finansuojami tik projektai, 
kuriuos įgyvendinant laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, nurodyto 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (ES) 2020/852 [ES 
Taksonomijos reglamentas]2a;
__________________
2a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13–43).

Or. en

Pakeitimas 237
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą, jiems skiriant 50 proc. jos 
išteklių, ir pasiekti bendrą tikslą – 50 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
kitiems aplinkosaugos tikslams 
įgyvendinti, laikantis ES taksonomijos ir 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“.
Pagal Priemonę turėtų būti finansuojami 
tik tokie projektai, kuriais laikomasi 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“. Šis 
principas turėtų būti taikomas visoms 
išlaidoms įgyvendinant Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, kaip nurodyta deleguotajame 
akte, tinkamai atsižvelgiant į ES 
reglamento (ES) 2019/2088 dėl su 
tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo finansinių paslaugų 
sektoriuje 2 straipsnio 17 dalį, o 
sprendžiant su aplinka susijusius 
klausimus – į Reglamento (ES) 2020/852 
dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti sukūrimo (ES taksonomijos 
reglamentas) 17 straipsnį, siekiant 
užtikrinti ES išlaidų prioritetų 
nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Pagal Priemonę turėtų būti 
finansuojami tik projektai, kuriais 
laikomasi principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“; Principas „nedaryti reikšmingos 
žalos“ turėtų būti taikomas visoms 
išlaidoms įgyvendinant Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, kaip nurodyta deleguotajame 
akte, tinkamai atsižvelgiant į ES 
reglamento (ES) 2019/2088 dėl su 
tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo finansinių paslaugų 
sektoriuje 2 straipsnio 17 dalį, o 
sprendžiant su aplinka susijusius 
klausimus – į Reglamento (ES) 2020/852 
dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti sukūrimo (ES taksonomija) 
17 straipsnį, siekiant užtikrinti ES išlaidų 
prioritetų nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
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vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą, skiriant šiems veiksmams bent 
50 proc. jos išteklių, ir pasiekti bendrą 
tikslą – 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
Sąjungos klimato ir aplinkosaugos 
tikslams įgyvendinti. ES taksonomija 
turėtų būti naudojama tokių visa 
apimančių tikslų įgyvendinimui stebėti. 
Pagal šią priemonę turėtų būti remiama 
tik veikla, kurią vykdant nedaroma 
reikšminga žala vienam ar keliems 
aplinkos tikslams, išvardytiems 
Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnyje 
pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 
straipsnio nuostatas, ir veikla, vykdoma 
laikantis „būtiniausių apsaugos 
priemonių“ pagal Reglamento (ES) 
2020/852 18 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 240
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 50 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
aplinkosaugos tikslams įgyvendinti. 
Priemonės įnašas siekiant klimato tikslo 
bus stebimas naudojantis ES klimato 
stebėjimo sistema, kurią Komisija parengs 
bendradarbiaudama su potencialiais 
įgyvendinančiaisiais partneriais ir 
tinkamai naudodama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
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2020/852 (Taksonomijos reglamentas)1a 
nustatytus kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
ekonominė veikla yra tvari aplinkos 
atžvilgiu;

__________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198/13, 2020 6 22).

Or. en

Pakeitimas 241
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti; Dabar taikant Komisijos 
metodą dėmesys sutelkiamas į išlaidų 
klimato srities tikslams dalį, nesvarbu ar 
klimato kaita yra deklaruojamas išlaidų 
tikslas; toks požiūris skiriasi nuo EBPO 
rekomendacijų dėl vystomojo 
bendradarbiavimo išlaidų stebėjimo. 
Todėl reikia tiksliai apibrėžti klimato 
išlaidų sąvoką;

Or. fr

Pakeitimas 242
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
kitiems aplinkosaugos tikslams 
įgyvendinti, laikantis ES taksonomijos ir 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“. 
Klimato kaita ir aplinkos būklės 
blogėjimas turi neproporcingą poveikį 
moterims, tačiau moterys yra 
nepakankamai atstovaujamos priimant 
sprendimus dėl klimato kaitos švelninimo 
politikos. Būtina užtikrinti, kad moterys ir 
kitos pažeidžiamos grupės dalyvautų 
visais sprendimų priėmimo lygmenimis 
nacionaliniu ir ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 40 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti, kartu apsaugant ir įgalinant 
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įgyvendinti; darbuotojus, kurie gali nukentėti nuo 
našios pertvarkos, visų pirma 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį ir ginant kolektyvinių derybų 
principą. Pagal Priemonę turėtų būti 
finansuojami tik projektai, kuriais 
laikomasi principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ pagal Reglamentą (ES) 2019/2088;

Or. en

Pakeitimas 244
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės teikti pirmenybę 
klimato politikos veiksmams ir aplinkos 
tvarumui ir pasiekti bendrą tikslą – 
50 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti. Pagal Priemonę 
neturėtų būti finansuojama iškastinio 
kuro pramonė, kurios reikėtų laipsniškai 
atsisakyti, ir turėtų būti laikomasi 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“. Be 
to, šie tikslai turėtų būti įgyvendinami, 
kartu apsaugant darbuotojus, kurie gali 
nukentėti nuo našios pertvarkos, visų 
pirma įgyvendinant Europos socialinių 
teisių ramstį;

Or. en

Pakeitimas 245
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 
25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą. Todėl ja skiriama 37 proc. 
finansavimo klimato išlaidoms, kad būtų 
pasiektas bendras tikslas – 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti ir prisidėti prie horizontaliojo 
10 proc. išlaidų biologinei įvairovei tikslo. 
Pagal bendrąjį principą visos ES išlaidos 
turėtų atitikti Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso tikslus;

Or. en

Pagrindimas

EP savo rezoliucijoje 2020/2732(RSP) paragino nustatyti privalomus 30 proc. su klimatu ir 
10 proc. su biologine įvairove susijusius tikslus. Dėl nuoseklumo EP turėtų prašyti skirti 
> 37 proc. išlaidų klimatui (atitinka 2020 m. rugpjūčio 27 d. Europos Komisijos vertinimo 
dokumentą Nr. 84 dėl klimato aspekto integravimo), kad būtų pasiektas 30 proc. klimato 
tikslas, kurį EUCO nustatė DFP ir priemonei „Next Generation EU“, ir 10 proc. išlaidų būtų 
skirta biologinei įvairovei pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. 
Šiuo metodu numatomas dvigubas skaičiavimas: biologinės įvairovės tikslą gali padėti 
pasiekti su klimatu susijusios išlaidos.

Pakeitimas 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir užtikrinti poveikio 
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nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

klimatui neutralumą iki 2050 m., šiuo 
reglamentu nustatyta Priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
aplinkos tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 
30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
ir aplinkosaugos tikslams įgyvendinti. 
Pagal Priemonę turėtų būti remiama tik 
veikla, kurią įgyvendinant visapusiškai 
laikomasi Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos standartų ir prioritetų, taip 
pat principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“;

Or. en

Pakeitimas 247
Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Atitinkamai, ne daugiau kaip 
trečdalis finansinio įnašo pagal šią 
Priemonę skiriama investicijoms, kurios 
grindžiamos iškastinių medžiagų 
naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 248
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
aplinkosaugos tikslams įgyvendinti. Pagal 
Priemonę turėtų būti finansuojami tik 
projektai, kuriais laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“ ir 
Reglamento (ES) 2020/852 10 straipsnio 2 
dalies;

Or. en

Pakeitimas 249
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Šiam klausimui spręsti 
silpnesnes finansines sistemas turinčiose 
valstybėse narėse reikia imtis specialių 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti ir užtikrinti visuomenės 
pritarimą, taip pat spręsti su šiuo procesu 
susijusius socialinius ir ekonominius 
uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 
25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti;

(11) šiuo reglamentu nustatyta 
Priemone, peržiūrint Europos žaliojo 
kurso prognozes siekiant įgyvendinti ES 
augimo strategiją, turi būti prisiedama 
prie ekonomikos gaivinimo po COVID-19 
pandemijos krizės, daugiausia dėmesio 
skiriant pramonės augimo, ekonominės 
plėtros ir darbo vietų kūrimo tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą 
ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, taip pat į 
Biologinės įvairovės strategiją, kurie kartu 
yra Europos tvaraus augimo strategija ir 
Sąjungos įsipareigojimas įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 
25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į neatidėliotinus 
veiksmus, kurių reikia imtis po COVID-19 
krizės, Sąjunga turi sustabdyti Europos 
žaliąjį kursą ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
kol nebus įveikta sveikatos srities krizė ir 
nesustabdytas viruso plitimas. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti;

Or. en

Pakeitimas 254
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 50 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 255
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) konkurencingumas ir skaidrumas 
turėtų būti pagrindiniai Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės naudojimo principai, nes 
konkurencingumo stiprinimas yra vienas 
iš svarbiausių ekonomikos augimo 
veiksnių. Parama startuoliams ir MVĮ yra 
būtina, nes jos atlieka esminį vaidmenį 
įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką ir skatina novatoriškus 
sprendimus bei pagrindinių technologijų 
vystymą, kurių reikia kuriant mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
visuomenę. Be to, skaidrumas užtikrina 
būtiną skirtų lėšų naudojimo stebėseną ir 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siūlomą kokybiškų ES tikslų 
sąsają galima dar labiau praktiškai 
sustiprinti naudojant, pvz., privalomus 
bendrus rodiklius, kaip pasiūlė Europos 
Audito Rūmai. Taip būtų sumažinta 
silpnos sąsajos tarp atskiruose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių ir 
bendresnio pobūdžio tikslų Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonėje ar netgi ES lygmeniu rizika;

Or. en

Pakeitimas 257
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į 2020–2025 m. 
Europos lyčių lygybės strategiją ir 
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, ypač 5-ąjį tikslą, pagal šį 
reglamentą sukurta Priemone bus 
prisidedama prie lyčių lygybės skatinimo, 
lyčių apsekto integravimo principo ir 
diskriminacijos dėl lyties bei nelygybės 
panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama salų, salų grupių ir atokiausių 
regionų ypatumams, nes šiuose 
regionuose dėl jų geografinių ir socialinių 
bei ekonominių ypatybių gali reikėti 
taikyti skirtingą metodą remiant 
pertvarkos procesą pereinant prie 
poveikio klimatui neutralumo ir atsižvelgti 
į pradinę kiekvienos valstybės narės 
padėtį;

Or. en

Pakeitimas 259
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kadangi šiame sektoriuje išmetama 
daugiau kaip 25 proc. viso Europoje 
išmetamo CO2 kiekio, pirmenybė turėtų 
būti teikiama investicijoms, kuriomis 
siekiama remti transporto priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimą, 
atsižvelgiant į esamas konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas pagal Europos 
semestro procesą, taip pat į nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) metodika, kuria remiantis 
nustatomos aplinkosaugos tikslams 



PE655.953v01-00 94/320 AM\1211941LT.docx

LT

skiriamos lėšos, įskaitant klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmus, turėtų būti 
parengta tinkamai naudojant kriterijus, 
nustatytus ES sistemoje tvariam 
investavimui palengvinti (ES 
taksonomija);

Or. en

Pakeitimas 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) atsižvelgiant į Europos socialinių 
teisių ramstį kaip į Europos socialinę 
strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad 
perėjimas prie poveikio klimatui 
neutralumo, skaitmeninimo ir 
demografinių pokyčių, taip pat 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos 
būtų socialiai teisingas ir sąžiningas, 
pagal šį reglamentą įsteigta Priemone bus 
prisidedama įgyvendinant jos 20 principų 
ir siekiant socialinės pažangos tikslų ir 
orientyrų;

Or. en

Pakeitimas 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) bent 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
skirtų lėšų turėtų būti nukreipta 
investicijoms, susijusioms su Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslų siekimu. 
Jokios pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę remiamos 
reformos ir investicijos negali trukdyti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
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įgyvendinimui;
Or. en

Pakeitimas 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) ne mažiau kaip 2 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planams skirtų lėšų turėtų būti 
nukreipta į kultūros ir kūrybos sektorių 
gaivinimą, atsižvelgiant į specialius šių 
sektorių poreikius; 

Or. en

Pakeitimas 264
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką. Kadangi COVID-19 
pandemija parodė, kaip svarbu įvertinti 
priežiūros paslaugų teikimą, ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama investicijoms 
į priežiūros infrastruktūrą ir įrangą ne tik 
sveikatos priežiūros sektoriuje, bet ir 
vaikų, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus 
žmonių globos srityje; 
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Or. en

Pakeitimas 265
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką. Tačiau, laikantis 
atsargumo principo, naujosios kartos 
skaitmeninės technologijos turėtų būti 
kruopščiai įvertintos, kad būtų užtikrintas 
pakankamai aukštas žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 266
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie 
bus pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 

(12) deramą dėmesį reikėtų skirti pagal 
šį reglamentą pateiktų nacionalinių planų 
poveikiui skatinant ne tik žaliąją pertvarką, 
bet ir skaitmeninę pertvarką. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;
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vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

Or. fr

Pakeitimas 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Deramą dėmesį reikėtų skirti 
pagal šį reglamentą pateiktų nacionalinių 
planų poveikiui skatinant žaliąją pertvarką, 
skaitmeninę pertvarką ir socialinę bei 
teritorinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
pažangą pagal socialinių rodiklių 
suvestinę ir kitus atitinkamus 
auštynkryptės konvergencijos rodiklius 
socialinėje srityje. Visi šie tikslai turi būti 
vertinami vienodomis sąlygomis ir atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
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nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką. Kartu ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti darbuotojų, kurie gali 
susidurti su neigiamomis pertvarkos 
pasekmėmis, apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 269
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pažangai pagal socialinių rodiklių 
suvestinę ir kitus atitinkamus 
auštynkryptės konvergencijos rodiklius 
socialinėje srityje;

Or. en

Pakeitimas 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
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atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką, įskaitant skaitmeninio švietimo, 
įgūdžių ir kompetencijos skatinimą. Jos 
abi atliks pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti poveikiui ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 272
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
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procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką bei žiniomis grindžiamos 
ekonomikos plėtojimą. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką ir atsaką į demografinius 
uždavinius. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie 
bus pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 

(12) todėl valstybės narės bus 
raginamos pateikti nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, į kuriuos būtų įtrauktos 
ketveriems metams suplanuotos 
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procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

investicijų ir reformų priemonės, kuriomis 
siekiama remti Europos prioritetines 
politikos sritis ir kurios turėtų būti 
suderinamos su Sąjungos politikos 
tikslais. Finansinis įnašas šiems planams 
ir juose nurodytoms reformoms 
įgyvendinti gali būti negrąžintinas arba 
paremtas paskola. Visoms pagal šią 
Priemonę remiamoms priemonėms turėtų 
būti taikomi horizontalieji reikalavimai, 
nepaisant finansavimo pobūdžio;

Or. en

Pakeitimas 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui atitinkamų 
valstybių narių biudžeto padėčiai ir 
valstybės skolai. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
valstybių narių ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 276
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
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pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją ir priežiūros pertvarką, bet ir 
skaitmeninę pertvarką. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 277
Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į tai, kad Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės lėšos, surinktos remiantis 
Reglamentu [Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonė], yra 
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finansuojamos iš ES bendrojo biudžeto, 
turi būti užtikrinta, kad lėšos būtų išleistos 
pagal bendrąsias Europos politikos 
prioritetines sritis. Todėl ne mažiau kaip 
75 proc. negrąžintinos didžiausio 
nacionalinio finansinio įnašo sumos, 
skiriamos kiekvienai valstybei narei pagal 
šią Priemonę, vertinant pagal bendrą 
išlaidų sumą, yra nukreipiama reformoms 
ir investicijoms, įgyvendinamoms šiose 
trijose Europos prioritetinėse politikos 
srityse:
– žalioji pertvarka siekiant Sąjungos 
klimato ir aplinkosaugos tikslų;
– atvira skaitmeninė pertvarka, įskaitant 
skaitmeninių įgūdžių darbotvarkę; ir
– socialinio, ekonominio ir institucinio 
atsparumo didinimas.
Atsižvelgiant į skirtingus nacionalinius 
investicijų ir reformų poreikius, 
kiekvienam iš šių trijų prioritetų skirtų 
lėšų suma yra išleidžiama lanksčiai, 
kiekvienam iš trijų prioritetų taikant 
minimalią 20 proc. išlaidų dalį, vertinant 
pagal bendrą išlaidų sumą. Siekiant 
supaprastinti pastangas rengiant šias tris 
Europos prioritetines sritis atitinkančius 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, kaip šio 
reglamento priedas pateikiamos 
preliminarios gairės dėl reformų ir 
investicijų, priskiriamų kiekvienam 
prioritetui;

Or. en

Pakeitimas 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Priemonės taikymo sritis turėtų 
būti susijusi su politikos sritimis, 
susijusiomis su ekonomine, socialine ir 
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teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, verslumu, atsparumu, 
produktyvumu, finansinių sistemų 
stabilumu, švietimu ir įgūdžiais, vaikų ir 
jaunimo politika, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, visuomenės 
sveikatos priežiūros sistemomis, taip pat 
politikos kryptimis, susijusiomis su 
Europos socialinių teisių ramsčiu, pvz., 
socialine apsauga, kokybiškomis darbo 
vietomis ir investicijomis, lyčių lygybe, 
neįgaliųjų integracija, socialiniu dialogu 
ir demokratinių sistemų stiprinimu, 
įskaitant veiksmingas ir nepriklausomas 
teismų sistemas, taip pat žiniasklaidos 
pliuralizmą ir žiniasklaidos laisvę;

Or. en

Pakeitimas 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) svarbu, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai būtų 
įgyvendinami nuosekliai, atsižvelgiant į 
aplinkosaugos, socialinio ir valdymo 
tvarumo tikslus, ir kad šie planai atitiktų 
ES prioritetus, pvz., Europos žaliąjį kursą, 
Europos socialinių teisių ramstį ir Tvarios 
Europos investicijų planą;

Or. en

Pakeitimas 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 282
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 

Išbraukta.
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reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 

Išbraukta.
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reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei pagal SESV 126 straipsnio 8 
dalį arba 126 straipsnio 11 dalį Taryba 
nusprendžia, kad valstybė narė nesiėmė 
efektyvių veiksmų perviršiniam deficitui 
ištaisyti; jei pagal Europos Parlamento ir 
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procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1176/2011 
8 straipsnio 3 dalį per tą pačią disbalanso 
procedūrą Taryba priima dvi 
rekomendacijas iš eilės, remdamasi tuo, 
kad valstybė narė pateikė nepakankamą 
taisomųjų veiksmų planą; jei pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 10 
straipsnio 4 dalį toje pačioje disbalanso 
procedūroje Taryba priima du sprendimus 
iš eilės, kuriuose nurodoma, kad valstybė 
narė nesilaiko reikalavimų, nes nesiėmė 
rekomenduojamų taisomųjų veiksmų; jei 
Komisija padaro išvadą, kad valstybė narė 
nesiėmė priemonių, nurodytų Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 332/200241, ir todėl 
nusprendžia neleisti išmokėti tai valstybei 
narei skirtos finansinės paramos; jei 
Taryba nusprendžia, kad valstybė narė 
neįgyvendina Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnyje nurodytos makroekonominio 
koregavimo programos arba netaiko 
priemonių, kurių reikalaujama pagal 
Tarybos sprendimą, priimtą pagal SESV 
136 straipsnio 1 dalį. Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais panaikinti šiuos 
sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 289
Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
taip pat laikytis teisinės valstybės ir 
demokratijos bei pagrindinių teisių 
principų, Tarybai ir Europos Parlamentui 
turėtų būti suteikti įgaliojimai remiantis 
Komisijos pasiūlymu įgyvendinimo aktais 
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terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

sustabdyti sprendimų dėl pasiūlymų dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimo terminą ir 
sustabdyti mokėjimus pagal šią Priemonę, 
jei atitinkamais atvejais, susijusiais su 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. XXX/XX [BNR] nustatytu 
ekonomikos valdymo procesu, reikšmingai 
nesilaikoma reikalavimų. Tarybai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai remiantis 
Komisijos pasiūlymu įgyvendinimo aktais 
panaikinti šiuos sustabdymus, susijusius su 
minėtais atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en
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Pakeitimas 291
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus bei 
susigrąžinti jau išmokėtas lėšas pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos ir biudžeto valdymu, 
siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo 
sąlygas, Tarybai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
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terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

terminą ir sustabdyti bei susigrąžinti 
mokėjimus pagal šią Priemonę, jei 
atitinkamais atvejais, susijusiais su 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. XXX/XX [BNR] nustatytu 
ekonomikos valdymo procesu, reikšmingai 
nesilaikoma reikalavimų. Tarybai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai remiantis 
Komisijos pasiūlymu įgyvendinimo aktais 
panaikinti šiuos sustabdymus, susijusius su 
minėtais atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
deleguotaisiais aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu deleguotaisiais aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant supaprastinti politikos 
prioritetų įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas 
visapusiškam ekonomikos atsigavimui, 
reikia pritaikyti ekonomikos valdymo 
sistemą ir Europos semestro procesą taip, 
kad būtų atsižvelgta į dabartinės krizės 
metu išryškėjusį pažeidžiamumą ir 
pasirengta ateityje laukiantiems 
uždaviniams. Atsižvelgiant į Komisijos 
2019 m. ir 2020 m. vykdomas iniciatyvas, 
naująja sistema reikia veiksmingai kovoti 
su makroekonomine ir socialine bei 
ekonomine nelygybe, užtikrinti 
demokratinę atskaitomybę už ekonomikos 
valdymo sprendimų priėmimą ir sudaryti 
sąlygas įgyvendinti žaliąjį kursą kaip 
naują Sąjungos ekonomikos augimo 
strategiją, kad ES ekonomika taptų tvari, 
o pertvarka būtų teisinga ir integracinė 
visiems, ir būtų išnaudotos naujos 
skaitmeninio amžiaus teikiamos 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant supaprastinti politikos 
prioritetų įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas 
visapusiškam ekonomikos atsigavimui, 
reikia pritaikyti ekonomikos valdymo 
sistemą taip, kad būtų atsižvelgta į 
dabartinės krizės metu išryškėjusį 
pažeidžiamumą ir pasirengta ateityje 
laukiantiems uždaviniams. Naująja 
sistema reikia veiksmingai kovoti su 
makroekonomine ir socialine bei 
ekonomine nelygybe, užtikrinti 
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demokratinę atskaitomybę už ekonomikos 
valdymo sprendimų priėmimą ir sudaryti 
sąlygas įgyvendinti žaliąjį kursą kaip 
naują Sąjungos ekonomikos augimo 
strategiją, kad ES ekonomika taptų tvari, 
o pertvarka būtų teisinga ir integracinė 
visiems, ir būtų išnaudotos naujos 
skaitmeninio amžiaus teikiamos 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Priemonė taip pat turėtų būti ES 
biudžeto apsaugos įrankis tuo atveju, kai 
atsiranda visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų. Jei valstybėse 
narėse atsiranda visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumų, 
Komisija, laikydamasi Reglamento [.../....] 
dėl Sąjungos biudžeto apsaugos nuostatų, 
turėtų įgyvendinimo aktu priimti 
sprendimą sustabdyti sprendimų dėl 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą arba mokėjimus pagal šią 
Priemonę. Komisija įgyvendinimo aktu 
turėtų priimti sprendimą, kuriuo 
panaikinamas termino sustabdymas arba 
mokėjimai;

Or. en

Pakeitimas 297
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti tvarų ir atsparų 
ekonomikos gaivinimą visoje Sąjungoje ir 
supaprastinti ekonominės paramos 
įgyvendinimą, atsižvelgiant į Europos 
žaliojo kurso tikslą, šia Priemone bus 
prisidėta prie 50 proc. bendro DFP 
klimato aspekto integravimo tikslo. 
Konkrečiam fondui taikomi klimato 
aspekto integravimo tikslai turėtų būti 
nustatyti pagal atitinkamus teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Taryba turėtų pateikti galimų 
naudos ieškojimo problemų sprendimus, 
pvz., blokavimo poveikį, kai valstybės 
narės sustabdo reformas, kol nebus 
patenkinti jų biudžeto priemonės 
poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Europos semestras kaip politikos 
koordinavimo sistema pagal bendrą 
priežiūros ciklą turi būti pertvarkytas į 
sistemą, kuria koordinuojama tvari 
vystymosi politika ir sudaromos sąlygos 
koordinuoti ekonomikos gaivinimo 
priemones, apibrėžtas pagal Europos 
žaliojo kurso, Europos socialinių teisių 
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ramsčio ir JT darnaus vystymosi tikslų 
principus. Pirmenybę reikėtų teikti 
didesnei atsakomybei už Europos 
semestro procesą, stiprinant visų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą 
nacionaliniu lygmeniu. Todėl reikia 
persvarstyti Stabilumo ir augimo paktą ir 
pritaikyti jį prie darnaus vystymosi pakto, 
kuriuo sudaromos palankesnės sąlygos 
atsižvelgti į ekonomikos gaivinimo 
poreikius ir vykdyti investicijas, 
reikalingas ES politikos prioritetams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) labai svarbu tai, kad būtų tinkamai 
ginami pagal Priemonę remiamų 
galutinių gavėjų ir naudos gavėjų teisėti 
interesai mokėjimų sustabdymo atveju, jei 
atsiranda visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų. Tokiu atveju 
Komisija turėtų prisiimti atsakomybę už 
Priemonės valdymą. Tokia priemonė, kuri 
naudojama skiriant lėšas pagal Priemonę 
ir kuria siekiama apsaugoti Sąjungos 
biudžetą, jei atsiranda visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumų, 
turėtų būti suderinama su kituose ES 
teisės aktuose numatyta tuo pačiu tikslu 
naudojama priemone;

Or. en

Pakeitimas 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti aukštynkryptės ekonominės, 
socialinės ir teritorinės konvergencijos ir 
sanglaudos skatinimas, COVID-19 krizės 
socialinio ir ekonominio poveikio 
mažinimas ir indėlis įgyvendinant 
pagrindinius Sąjungos tikslus, pvz., 
Europos žaliąjį kursą, Paryžiaus 
susitarimą, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, skaitmeninę pertvarką, 
Lyčių lygybės strategiją ir Europos 
socialinių teisių ramstį. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa ne 
vėliau kaip iki 2050 m., taip padedant 
atkurti Sąjungos tvaraus augimo potencialą 
pasibaigus COVID-19 krizei, ir skatinti 
kokybiškų darbo vietų kūrimą, spręsti 
dirbančiųjų skurdo problemą bei skatinti 
sąžiningą, integracinį ir tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji 
turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, 
remti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
kurios tikslas – neutralaus poveikio 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas ir indėlis siekiant 
Sąjungos politikos tikslų, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų ir Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslų. Tuo tikslu 
ja remiamos Europos prioritetinės 
politikos sritys, visų pirma teisingas ir 
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klimatui Europa iki 2050 m., taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą pasibaigus krizei, ir 
skatinti darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

įtraukus perėjimas prie aplinkosaugos 
požiūriu tvarios, tausiai energiją ir 
išteklius naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos, Sąjungos 2030 m. klimato 
tikslas, atvira skaitmeninė pertvarka ir 
skaitmeninių įgūdžių darbotvarkė, taip pat 
gerinamas valstybių narių socialinis, 
ekonominis ir institucinis atsparumas, 
pasiruošimas krizėms ir gebėjimas 
prisitaikyti, mažinamas socialinis ir 
ekonominis krizės poveikis, taip skatinant 
darbo vietų kūrimą ir Sąjungos tvaraus 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei bei tvarų ir lyčių pusiausvyra 
grindžiamą ekonomikos augimą; 

Or. en

Pakeitimas 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas siekiant labiau 
suderinto valstybių narių vystymosi, ypač 
daug dėmesio skiriant kaimo, 
kalnuotiems, atokiausiems, salų 
regionams ir regionams, kurie kenčia nuo 
sunkių ir nuolatinių gamtinių ar 
demografinių kliūčių. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį, 
ekonominį ir demografinį krizės poveikį, 
remti tvarią žaliąją, skaitmeninę ir 
demografinę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, visų pirma labiausiai paveiktuose 
sektoriuose, kaip antai sveikatos 
priežiūros, kultūros, turizmo, kūrybos 
pramonės ir sporto, ir skatinti kokybiškų 
darbo vietų kūrimą bei tvarų, integracinį ir 
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ilgalaikį ekonomikos augimą;
Or. en

Pakeitimas 304
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., atsižvelgiant į esamus atskirų 
regionų ir valstybių narių ekonominės 
plėtros skirtumus, taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą ir 
ilgalaikį konkurencingumą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 305
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji 
turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, remti 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kurios 
tikslas – neutralaus poveikio klimatui 
Europa iki 2050 m., taip padedant atkurti 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti užtikrinti Sąjungos ekonominę 
gerovę, skatinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir prisidėti prie 
Sąjungos politikos tikslų, Jungtinių Tautų 
tvaraus vystymosi tikslų, Europos 
socialinių teisių ramsčio, Paryžiaus 
susitarimo ir bendrosios rinkos stiprinimo 
ir plėtojimo. Tuo tikslus ji turėtų padėti 
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Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, ir skatinti darbo vietų 
kūrimą bei tvarų ekonomikos augimą;

gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. fr

Pakeitimas 306
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą; Siekiant šių 
tikslų labai svarbus yra ekspansinės 
fiskalinės politikos vaidmuo. Valstybės 
narės turėtų skatinti fiskalinį 
konsolidavimą pasitelkiant integracinį 
ekonomikos augimą, kad būtų galima 
įveikti ekonomikos nuosmukį;

Or. en

Pakeitimas 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonomikos augimo, ekonominės 
plėtros, darbo vietų ir užimtumo, taip pat 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti gamybos 
ir užimtumo didinimą, ypač labiausiai 
paveiktuose sektoriuose, pvz., turimo ir 
maisto tiekimo grandinės, infrastruktūrų 
ir transporto vystymo, taip padedant atkurti 
valstybių narių ekonomikos augimo 
potencialą pasibaigus krizei, ir skatinti 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą; Ekonomikos 
augimo potencialo atkūrimo taip pat bus 
siekiama įgyvendinant priemones, 
kuriomis sprendžiama sudėtingos 
demografinės padėties problema 
skirtingose valstybėse narėse, kuri kliudo 
ilgalaikiam augimui dėl mažėjančios 
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darbo jėgos;
Or. en

Pakeitimas 309
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos bei aplinkos pertvarkos 
skatinimas, laikantis ES taksonomijos ir 
neskiriant finansavimo veiklai, kuri daro 
reikšmingą žalą aplinkai. Tuo tikslu ji 
turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, remti 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kurios 
tikslas – neutralaus poveikio klimatui ir 
žiedinė Europa iki 2030 m. arba ne vėliau 
kaip 2050 m., taip padedant atkurti 
Sąjungos žaliojo ekonomikos augimo 
potencialą pasibaigus krizei, ir skatinti 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 310
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, skatinti lyčių 
lygybę ir remti žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip pat perėjimą prie atsparios 
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2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

priežiūros ekonomikos, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m. ir lyčių pusiausvyra grindžiama 
visuomenė, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti lyčių pusiausvyra 
grindžiamų darbo vietų kūrimą bei tvarų ir 
integracinį ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 311
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą. Daug dėmesio 
ir paramos bus skiriama šalims, kurios 
susiduria su sunkumais siekiant klimato 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 312
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 



AM\1211941LT.docx 125/320 PE655.953v01-00

LT

gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti spartesnį 
veiklos, suderinamos su Paryžiaus klimato 
susitarimu, vystymą bei sumažinti veiklos, 
kuri nėra su juo suderinama, apimtį 
Sąjungos ekonomikoje pasibaigus krizei, ir 
skatinti darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, skatinti darbo vietų kūrimą, 
konkurencingumą ir ekonomikos augimą, 
skatinti tvarų judumą ir investicijas į 
geležinkelių transportą bei infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų (14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
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būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą. Remiami 
veiksmai turėtų turėti akivaizdžios 
Europos pridėtinės vertės;

Or. en

Pakeitimas 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas, visapusiškai 
gerbiant nacionalinį suverenumą. Tuo 
tikslu ji turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, taip 
padedant atkurti valstybių narių 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
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sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą, 
tinkamą bendrosios rinkos veikimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 317
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą, 
investicijas atitinkamuose sektoriuose bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas ir infrastruktūros 
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padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

trūkumo mažinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą, 
investicijas pagrindiniuose sektoriuose bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
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gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą ir ilgalaikį 
konkurencingumą pasibaigus krizei, ir 
skatinti darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti viešąsias paslaugas, 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 322
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti aukštynkryptės ekonominės, 
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sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

socialinės ir teritorinės sanglaudos 
skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų padėti 
gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Priemonės ištekliai, kaip 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
(priemonė „Next Generation EU“) dalis, 
turėtų būti naudojami kartu pateikiant 
aiškų ir patikimą grąžinimo planą. 
Grąžinimas turėtų būti atliekamas 
naudojant papildomus nuosavus išteklius, 
kurie turėtų būti sutelkiami kitos DFP 
metu;

Or. en

Pakeitimas 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant kuo labiau padidinti 
Priemonės papildomumo tikslą, taigi ir 
Europos pridėtinę vertę, po 2020 m. 
vasario 1 d. pradėtos įgyvendinti 
priemonės, susijusios su COVID-19 krizės 
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ekonominio ir socialinio poveikio 
mažinimu, turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė suteikia 
galimybę modernizuoti ES biudžetą 
investuojant į novatoriškus projektus, 
kurie būsimoms kartoms teikia naujų 
galimybių;

Or. en

Pakeitimas 326
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos reformų ir investicijų tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, kaip 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis;

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos pertvarkos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo bei su klimato kaita 
susijusios pertvarkos planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis ir 
aplinkosaugos institucijomis bei 
mokslininkų bendruomene;

Or. en

Pakeitimas 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos reformų ir investicijų tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, kaip 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis;

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos reformų ir biudžetinių, pelningų 
bei patikimų investicijų tarpinės reikšmės 
ir siektinos reikšmės, kaip nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose. To konkretaus tikslo 
turėtų būti siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis;

Or. en

Pakeitimas 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos reformų ir investicijų tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, kaip 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis;

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos aiškios augimą skatinančių 
reformų ir tvarių investicijų tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, kaip 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis;

Or. en

Pakeitimas 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šia Priemone neturėtų būti 
remiami projektai, kurie yra trečiųjų šalių 
strateginių investicinių planų dalis arba 
tuo atveju, kai lėšos naudojamos 
periodinėms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti;

Or. en

Pakeitimas 330
Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) svarbu, kad pagal Priemonę 
skiriama finansinė parama būtų teikiama 
taip, kad bendrojoje rinkoje būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) siekiant išsaugoti bendrosios 
rinkos vientisumą ir skatinti jos plėtrą, šia 
Priemone turėtų būti teikiama projektams, 
kuriais remiami šie tikslai. Be to, šia 
Priemone neturėtų būti remiami projektai, 
kurie kenkia visai bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Be to, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų atitikti Europos 
pridėtinės vertės principą bei 
papildomumo principą. Siekiant paskatinti 
veiksmus, kurie yra Europos žaliojo kurso, 
skaitmeninės darbotvarkės, Europos 
socialinių teisių ramsčio, vaiko garantijų 
sistemos ir Jaunimo garantijų iniciatyvos 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios pagal šešias 
politikos sritis, nustatytas šiame 
reglamente. Visa remiama veikla turėtų 
būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Ne mažiau kaip 37 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų lėšų turėtų būti skiriama 
klimato veiksmų integravimui, ir ne 
mažiau kaip 20 proc. plano lėšų turėtų 
būti skiriama žaliosios pertvarkos 
ramsčiui. Bent 20 proc. kiekvieno plano 
sumos prisidedama prie investicijų į 
skaitmenines technologijas, 
infrastruktūrą ir procesus ir bent 20 proc. 
kiekvieno plano sumos prisidedama prie 
ilgalaikės žalos jaunimo perspektyvoms 
darbo rinkoje mažinimo ir jų bendros 
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gerovės didinimo, pasitelkiant 
visapusiškus užimtumo, švietimo ir 
įgūdžių sprendimus bei jaunimui skirtas 
atsakomąsias priemones. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
turėtų atitikti Europos 2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategiją. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai turi būti 
suderinami su pareiga gerbti ir skatinti 
vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 
straipsnyje. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais prisidedama 
prie konvergencijos stiprinimo ir 
regioninių skirtumų mažinimo, todėl ypač 
skatinama įgyvendinti visos Europos 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos prioritetinėmis politikos sritimis, 
Sąjungos įsipareigojimais pagal Paryžiaus 
susitarimą ir 2020 m. Europos semestre 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais ir 
prioritetais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos ir 
klimato srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
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skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1999 33 straipsnį šią Priemonę taip 
pat būtų galima naudoti veiksmams pagal 
Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos finansavimo mechanizmą remti. 
Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma 
visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos 
klimato ir aplinkos apsaugos prioritetus ir 
atitikti principą „nedaryti reikšmingos 
žalos“, nustatytą 2020 m. birželio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 [ES 
taksonomijos reglamentas], taip pat 
duomenų apsaugos taisykles. Priemone 
neturėtų būti remiama veikla, įtraukta į 
šiame reglamente pateiktą pašalinimo 
sąrašą. Be to, bent 50 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
skirtų lėšų turėtų būti nukreipta klimato ir 
kitų aplinkos tvarumo tikslų siekimui, 
visų pirma biologinės įvairovės 
išsaugojimui. ES taksonomija turėtų būti 
naudojama tokių visa apimančių tikslų 
įgyvendinimui stebėti; 

Or. en

Pakeitimas 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato 
srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos 
sąlygos greitai pasiekti siektinas reikšmes, 
tikslus ir užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, taip pat su 
nacionalinėmis reformų programomis;

Or. en

Pakeitimas 335
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų, 
aktualų, veiksmingą ir efektyvų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
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veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Be to, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų atitikti Europos 
pridėtinės vertės principą. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso, skaitmeninės darbotvarkės, 
Europos socialinių teisių ramsčio, vaiko 
garantijų sistemos ir Priimtos saugumo 
priemonės bus smulkiau apibrėžtos 
konkrečių misijų saugumo Jaunimo 
garantijų iniciatyvos prioritetai, plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės, 
svarbios pagal šešias politikos sritis, 
nustatytas šiame reglamente. Visa 
remiama veikla turėtų būti vykdoma 
visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos 
klimato ir aplinkos apsaugos prioritetus. 
Bent 30 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams skirtų lėšų 
turėtų būti nukreipta aplinkos tikslams 
pagal Reglamento (ES) 2020/852 9 
straipsnį ir veiklai, vykdomai pagal 10 
straipsnio 1 dalį, 11, 12, 13, 14 ir 15 
straipsnius, o likusiems 70 proc. 
kiekvienam planui skirtų lėšų paskirstoma 
laikantis principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ ir pagal Reglamento (ES) 2020/852 
10 straipsnio 2 dalį. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
turėtų atitikti Europos 2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategiją.

Or. en

Pakeitimas 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
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priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų, 
aktualų, veiksmingą ir efektyvų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais Sąjungos 
ilgalaikiais politikos prioritetais, 
uždaviniais ir prioritetais, Europos 
socialinių teisių ramsčiu ir darnaus 
vystymosi tikslais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos ir 
klimato srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus 
ir (arba) veiksmais, susijusiais su 
Sąjungos teisės ir politikos įgyvendinimu. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso, skaitmeninės 
darbotvarkės, pramonės ir MVĮ strategijų, 
Europos įgūdžių darbotvarkės, vaiko 
garantijų sistemos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos prioritetai, plane taip pat turėtų 
būti nustatytos nuoseklios, papildomos, 
suderintos priemonės, svarbios pagal 
šiame reglamente nustatytas šešias 
politikos sritis. Visa remiama veikla turėtų 
būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Bent 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
skirtų lėšų turėtų būti nukreipta klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų integravimui 
ir aplinkos tvarumo tikslų siekimui. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų būti suderinami su 
2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategija, 
ir juose turi būti atsižvelgta į nelygybės 
problemą, įskaitant tikslus ir rodiklius, 
kuriais remiantis siekiama socialinės 
pažangos;
(1. Žodžiai „Europos semestre nustatytais 
uždaviniais ir prioritetais, Europos 
socialinių teisių ramsčiu ir darnaus 
vystymosi tikslais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos ir 
klimato srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
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susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus 
ir (arba) veiksmais, susijusiais su Sąjungos 
teisės ir politikos įgyvendinimu“ taikomi 
visam tekstui.
2. Žodžiai „[b]ent 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
skirtų lėšų turėtų būti nukreipta klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų integravimui 
ir aplinkos tvarumo tikslų siekimui“ 
taikomi visam tekstui.)

Or. en

Pakeitimas 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti 
su Europos semestre nustatytais 
konkrečios šalies s uždaviniais ir 
prioritetais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos 
ir klimato srities veiksmų planais, 
teisingos pertvarkos planais ir 
partnerystės susitarimais ir veiksmų 
programomis, priimtomis įgyvendinant 
Sąjungos fondus. Siekiant paskatinti 
veiksmus, kurie yra Europos žaliojo kurso 
ir skaitmeninės darbotvarkės prioritetai, 
plane taip pat turėtų būti nustatytos 
priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios 
ekonominiu požiūriu tvariam augimui. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose;
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nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato 
srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus 
ir užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
tvariai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus 
ir užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose planuose ir jų atnaujintose 
versijose;
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Or. en

Pakeitimas 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
strateginėmis gairėmis dėl Tarybos ir 
Europos Parlamento aptartų reformų ir 
viešųjų investicijų, nacionaliniais 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais, teisingos pertvarkos planais ir 
partnerystės susitarimais ir veiksmų 
programomis, priimtomis įgyvendinant 
Sąjungos fondus. Siekiant paskatinti 
veiksmus, kurie yra Europos žaliojo kurso, 
skaitmeninės darbotvarkės ir Pramonės 
strategijos prioritetai, plane taip pat turėtų 
būti nustatytos priemonės, svarbios žaliajai 
ir skaitmeninei pertvarkai, taip pat 
padedančios gerinti sąlygas, kuriomis 
stiprinamas atsparumas sprendžiant 
pasaulinio poveikio problemas. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Reformomis ir investicijomis 
taip pat turėtų būti prisidedama prie 
valstybių narių asimetrijos mažinimo ir 
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konvergencijos bei sanglaudos skatinimo;
Or. en

Pakeitimas 340
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane taip pat turi būti 
atsižvelgta į Sąjungos finansavimo 
papildomumo principą ir juo turi būti 
remiami projektai, kuriais sukuriama 
tikra Europos pridėtinė vertė. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato, biologinės įvairovės ir 
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aplinkos apsaugos prioritetus;
Or. fr

Pakeitimas 341
Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Be to, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai derėti su Europos 
pridėtinės vertės principu ir kartu turi būti 
gerbiamos pagrindinės teisės ir Sąjungos 
vertybės, įtvirtintos SESV 2 straipsnyje. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;
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Or. en

Pakeitimas 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios sąžiningai 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
mažinti išmetamuosius teršalus, greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Siekiant užtikrinti, kad 
priemonių išlaidoms netektų papildoma 
našta valstybėse narėse, kurioms gresia 
energijos nepriteklius ir ekonominis 
skurdas, visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos skaitmeninius, klimato ir tvarius 
prioritetus;

Or. en
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Pakeitimas 343
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turi derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Investicijos, susijusios su 
iškastinio kuro tyrinėjimu, gamyba, 
perdirbimu, platinimu, sandėliavimu, 
transportavimu, perdavimu ar deginimu 
nėra įtraukiamos;

Or. en

Pakeitimas 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
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Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Be to, plane turi 
būti nurodytos švietimo ir kultūros sričių 
priemonės, kurios padeda gerokai 
padidinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą. Priemonėmis turėtų būti 
sudarytos sąlygos greitai pasiekti siektinas 
reikšmes, tikslus ir užtikrinti įnašus, 
nustatytus nacionaliniuose energetikos ir 
klimato srities veiksmų planuose ir jų 
atnaujintose versijose. Visa remiama veikla 
turėtų būti vykdoma visapusiškai 
atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti tvarių reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
nacionalinėmis reformų ir investicijų 
programomis, nacionaliniais energetikos ir 
klimato srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Sąjungos, pvz., Europos žaliojo kurso, 
Paryžiaus susitarimo, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, teisingo 
perėjimo prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos vėliausiai iki 
2050 m., Lyčių lygybės strategijos, 
Europos socialinių teisių ramsčio ir 
skaitmeninės darbotvarkės prioritetai, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, kuriomis sudaromos 
sąlygos greitai ir veiksmingai pasiekti 
siektinas reikšmes, tikslus ir užtikrinti 
įnašus, kurie yra svarbūs šiems 
prioritetams. Visa remiama veikla turėtų 
būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus ir visiškai laikantis principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 346
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, pvz., skaitmeninio lyčių 
atotrūkio panaikinimas, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Visa remiama veikla taip pat 
turėtų būti visapusiškai suderinama su 
2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategija;

Or. en

Pakeitimas 347
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turi derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais, lyčių lygybės planais ir 
partnerystės susitarimais ir veiksmų 
programomis, priimtomis įgyvendinant 
Sąjungos fondus. Siekiant paskatinti 
veiksmus, kurie yra Europos lyčių lygybės 
strategijos, Europos žaliojo kurso ir 
skaitmeninės darbotvarkės prioritetai, 
plane taip pat turėtų būti nustatytos 
priemonės, svarbios lyčių lygybės 
skatinimui, taip pat žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, pvz., panaikinant skaitmeninį 
lyčių atotrūkį. Priemonėmis turėtų būti 
sudarytos sąlygos greitai pasiekti siektinas 
reikšmes, tikslus ir užtikrinti įnašus, 
nustatytus nacionaliniuose energetikos ir 
klimato srities veiksmų planuose ir jų 
atnaujintose versijose. Visa remiama veikla 
turėtų būti vykdoma visapusiškai 
atsižvelgiant į Sąjungos lygybės, klimato ir 
aplinkos apsaugos prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 348
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos (16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, įskaitant 
prisijungimą prie euro zonos valstybėms 
narėms, kurios įsipareigojo prisijungti, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
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ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Labai svarbu, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas derėtų su Europos 
semestre nustatytais konkrečios šalies 
uždaviniais ir prioritetais. Planas taip pat 
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nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

turėtų derėti su nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos ir 
klimato srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 351
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų, taip pat 
viešųjų ir privačiųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, įgyvendinamos 
pagal nuoseklų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
turėtų derėti su Europos semestre 
nustatytais konkrečios šalies s uždaviniais 
ir prioritetais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos ir 
klimato srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
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žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato, aplinkos apsaugos ir 
skaitmeninius prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti augimą skatinančių 
reformų ir tvarių viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, 
įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų būti 
suderinti su Europos semestre nustatytais 
konkrečios šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
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nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 

(16) siekiant užtikrinti, kad metiniais 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų prisidedama prie 
Priemonės tikslų, juos turėtų sudaryti 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, įgyvendinamos 
pagal nuoseklią ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo strategiją. Metiniai 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų derėti su Europos 
semestre nustatytais konkrečios šalies 
uždaviniais ir prioritetais, nacionalinėmis 
reformų programomis, nacionaliniais 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais, teisingos pertvarkos planais ir 
partnerystės susitarimais ir veiksmų 
programomis, priimtomis įgyvendinant 
Sąjungos fondus. Siekiant paskatinti 
veiksmus, kurie yra Europos žaliojo kurso 
ir skaitmeninės darbotvarkės prioritetai, 
plane taip pat turėtų būti nustatytos 
priemonės, svarbios žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai. Priemonėmis turėtų būti 
sudarytos sąlygos greitai pasiekti siektinas 
reikšmes, tikslus ir užtikrinti įnašus, 
nustatytus nacionaliniuose energetikos ir 
klimato srities veiksmų planuose ir jų 
atnaujintose versijose. Visa remiama veikla 
turėtų būti vykdoma visapusiškai 
atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir aplinkos 
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prioritetus; apsaugos prioritetus;
Or. en

Pakeitimas 354
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti 
su Europos semestre nustatytais 
konkrečios šalies s uždaviniais ir 
prioritetais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos 
ir klimato srities veiksmų planais, 
teisingos pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Nacionalinės reformų 
programos, nacionaliniai energetikos ir 
klimato srities veiksmų planai, teisingos 
pertvarkos planai ir partnerystės 
susitarimai ir veiksmų programos turi būti 
Europos žaliojo kurso, Europos socialinių 
teisių ramsčio, JT darnaus vystymosi 
tikslų ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Socialiniams partneriams 
turėtų būti suteikta galimybė pateikti 
atsiliepimus ankstyvuoju etapu, prieš 
pateikiant nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
ES;

Or. en

Pakeitimas 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kadangi vietos valdžios institucijos 
ir savivaldybės yra arčiausiai savo piliečių 
ir turi tiesioginės patirties, susijusios su 
vietos bendruomenių ir ekonomikos 
poreikiais bei problemomis, jos atlieka 
svarbų vaidmenį ekonomikos ir socialinio 
atsigavimo procese. Todėl savivaldybės ir 
vietos valdžios institucijos turėtų aktyviai 
dalyvauti planuojant ir įgyvendinant šią 
Priemonę, taip pat rengiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
bei valdant projektus, įgyvendinamus 
pagal Priemonę. Norint visapusiškai 
išnaudoti savivaldybių ir vietos valdžios 
institucijų galimybes siekiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo, joms 
turėtų būti skirta didelė Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės išteklių dalis, suteikiant 
savivaldybėms ir vietos valdžios 
institucijoms tiesioginę prieigą prie tų 
išteklių;

Or. en

Pakeitimas 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai turėtų atitikti 
Europos 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategiją. Į planus turėtų būti įtrauktas 
horizontalusis lyčių lygybei skirtas 
skyrius, apimantis, be kita ko, privalomus 
lyčių poveikio vertinimus ir ex post 
patikrinimus, lyčių lygybės didinimo 
užtikrinimą ir lyčių pusiausvyros bei 
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vienodo darbo užmokesčio reikalavimus, 
susijusius su visa planais remiama 
ekonomine veikla. Valstybės narės taip 
pat turėtų užtikrinti, kad nacionaliniuose 
planuose būtų renkami pagal lytį 
suskirstyti duomenys ir biudžeto 
sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą; 

Or. en

Pakeitimas 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Komisija, priimdama deleguotąjį 
aktą ir remdamasi Reglamentu (ES) 
2020/852 bei laikydamasi Reglamente 
(ES) 2019/2088 įtvirtinto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, patvirtina 
klimato ir biologinės įvairovės vertinimo 
gaires, kuriomis padeda valstybėms 
narėms užtikrinti, kad nei viena 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano priemone nebūtų daroma 
žala biologinei įvairovei ir aplinkai ir 
kenkiama aplinkos tvarumui;

Or. en

Pakeitimas 358
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Priemone nėra remiama veikla, 
kurią vykdant daroma reikšminga žala 
vienam ar keliems aplinkos tikslams, 
išvardytiems Reglamento (ES) 2020/852 
9 straipsnyje pagal jo 17 straipsnio 
nuostatas;

Or. en
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Pakeitimas 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) kadangi vietos valdžios institucijos 
ir savivaldybės yra arčiausiai savo piliečių 
ir turi tiesioginės patirties, susijusios su 
vietos bendruomenių ir ekonomikos 
poreikiais bei problemomis, jos atlieka 
svarbų vaidmenį ekonomikos ir socialinio 
atsigavimo procese. Todėl savivaldybės ir 
vietos valdžios institucijos turėtų atlikti 
svarbų vaidmenį planuojant ir 
įgyvendinant šią Priemonę, taip pat 
rengiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus bei valdant 
projektus, įgyvendinamus pagal 
Priemonę. Norint visapusiškai išnaudoti 
savivaldybių ir vietos valdžios institucijų 
galimybes siekiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo, joms turėtų būti 
skirti tam tikri ištekliai pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, suteikiant savivaldybėms ir 
vietos valdžios institucijoms tiesioginę 
prieigą prie tų išteklių;

Or. en

Pakeitimas 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Komisija, priimdama deleguotąjį 
aktą ir remdamasi Reglamentu (ES) 
2020/852 bei laikydamasi Reglamente 
(ES) 2019/2088 įtvirtinto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, patvirtina 
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stebėjimo metodiką, susijusią su klimato 
ir biologinės įvairovės veiksmų ir aplinkos 
tvarumo tikslų integravimu, kad padėtų 
valstybėms narėms rengti, įgyvendinti ir 
stebėti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įnašą 
įgyvendinant ES ir atitinkamos valstybės 
narės klimato ir biologinės įvairovės 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) valstybėms narėms, kuriose ES 
nustato visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų ir dėl to 
nusprendžia sustabdyti Sąjungos lėšų 
pervedimą tos valstybės narės vyriausybei, 
turėtų būti suteikta galimybė naudotis 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo fondu tiesiogiai vadovaujant 
Komisijai ir nukreipiant lėšas 
regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms, įmonėms bei pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kurios 
skiriamos jų parengtiems ir 
įgyvendinamiems projektams;

Or. en

Pakeitimas 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) Komisija, priimdama deleguotąjį 
aktą ir remdamasi 2020–2025 m. ES lyčių 
lygybės strategija, patvirtina stebėjimo 
metodiką, susijusią su lyčių lygybės 
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veiksmų ir tikslų integravimu, kad padėtų 
valstybėms narėms rengti, įgyvendinti ir 
stebėti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įnašą 
įgyvendinant ES ir atitinkamos valstybės 
narės lyčių lygybės tikslus;

Or. en

Pakeitimas 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose numatomos 
priemonės taip pat turėtų derėti su 
pareiga gerbti ir skatinti vertybes, 
įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16d) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad rengiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus būtų 
konsultuojamasi su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais. Siekiant 
pagerinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų nuoseklumą ir 
tinkamumą, vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams, 
pilietinės visuomenės organizacijoms ir 
kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams turėtų būti suteikta galimybė 
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pateikti atsiliepimus ankstyvuoju etapu, 
prieš oficialiai pateikiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
ES. Su vietos ir regioninėmis valdžios 
institucijomis, socialiniais partneriais, 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais turi būti konsultuojamasi ne 
vėliau kaip likus trims mėnesiams iki 
oficialaus valstybės narės ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
projekto pateikimo dienos. Su vietos ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
konsultuojamasi laikantis nacionalinių 
taisyklių ir praktikos. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose paaiškinama, kaip buvo 
atsižvelgta į vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, socialinių partnerių, pilietinės 
visuomenės organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
pastabas ir, suinteresuotiesiems 
subjektams pageidaujant, jų nuomonės 
pridedamos prie nacionalinių reformų 
programų arba, kai tinkama, prie 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų;

Or. en

Pakeitimas 365
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai 
valstybei narei taikyti atsižvelgiant į 

Išbraukta.
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uždavinius ir prioritetus, nustatytus pagal 
tuose reglamentuose nustatytas 
priemones;
__________________
11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. fr

Pakeitimas 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai 
valstybei narei taikyti atsižvelgiant į 
uždavinius ir prioritetus, nustatytus pagal 
tuose reglamentuose nustatytas 
priemones;

Išbraukta.

__________________
11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. en

Pakeitimas 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 

Išbraukta.
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priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai 
valstybei narei taikyti atsižvelgiant į 
uždavinius ir prioritetus, nustatytus pagal 
tuose reglamentuose nustatytas 
priemones;
__________________
11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. en

Pakeitimas 368
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai valstybei 
narei taikyti atsižvelgiant į uždavinius ir 
prioritetus, nustatytus pagal tuose 
reglamentuose nustatytas priemones;

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei bet kokiu atveju 
taikomos atsižvelgiant į uždavinius ir 
prioritetus, nustatytus Komisijos 
patvirtintuose pertvarkos planuose;

__________________ __________________
11 OL L 140, 2013 5 27. 11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23. 12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. en

Pakeitimas 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip (18) siekiant informuoti apie tai, kaip 



AM\1211941LT.docx 165/320 PE655.953v01-00

LT

valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, taip pat paskatinti 
dialogą tarp Sąjungos institucijų bei 
užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
demokratinę atskaitomybę vedant dialogą 
ekonomikos klausimais, Taryba ir 
Europos Parlamentas turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
visai ES skirtas strategines gaires dėl 
reformų ir viešųjų investicijų, 
atsižvelgiant į ekonomikos atsigavimo, 
atsparumo didinimo ir gebėjimų prisitaikyti 
padėtį Sąjungoje. Šiomis strateginėmis 
gairėmis turėtų būti veiksmingai 
prisidedama prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio švelninimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
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pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais. Visą susijusią 
informaciją Komisija vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
dialogas, sukurtas pagal vykstančio 
dialogo pinigų politikos klausimais 
pavyzdį, turėtų vykti atitinkamuose EP 
komitetuose, siekiant užtikrinti skaidrumą 
ir atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba ir Europos 
Parlamentas turėtų turėti galimybę per 
Europos semestrą aptarti ekonomikos 
atsigavimo, atsparumo didinimo ir 
gebėjimų prisitaikyti padėtį Sąjungoje. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų pateikti 
tinkami įrodymai, ši diskusija turėtų būti 
grindžiama Komisijos strategine ir 
analitine informacija, pateikta per Europos 
semestrą, ir, jei turima, informacija apie 
planų įgyvendinimą ankstesniais metais. 
Visą susijusią informaciją, įskaitant 
valstybių narių Komisijai teikiamus planų 
projektus, Komisija turėtų vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pakeitimas 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba ir Europos 
Parlamentas turėtų turėti galimybę per 
Europos semestrą aptarti ekonomikos 
atsigavimo, atsparumo didinimo ir 
gebėjimų prisitaikyti padėtį Sąjungoje. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų pateikti 
tinkami įrodymai, ši diskusija turėtų būti 
grindžiama, be kita ko, Komisijos 
strategine ir analitine informacija, pateikta 
per Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais. Visą susijusią 
informaciją Komisija turėtų vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis nedelsiant pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 373
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
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Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais. Tačiau valstybės 
narės turės galimybę ekonomikos 
gaivinimo planus papildyti nauja 
informacija, kuri nebus pateikta per 
Europos semestrą;

Or. fr

Pakeitimas 374
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba ir Europos 
Parlamentas turėtų turėti galimybę per 
Europos semestrą aptarti ekonomikos 
atsigavimo, atsparumo didinimo ir 
gebėjimų prisitaikyti padėtį Sąjungoje. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų pateikti 
tinkami įrodymai, ši diskusija turėtų būti 
grindžiama Komisijos strategine ir 
analitine informacija, pateikta per Europos 
semestrą, ir, jei turima, informacija apie 
planų įgyvendinimą ankstesniais metais. 
Visa informacija turėtų būti vienodomis 
sąlygomis pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 375
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo, su klimato kaita susijusios 
pertvarkos ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais bei pažangą 
įgyvendinant nacionalinius pertvarkos 
planus;

Or. en

Pakeitimas 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba ir Parlamentas 
turėtų turėti galimybę per Europos 
semestrą aptarti ekonomikos atsigavimo, 
atsparumo didinimo ir gebėjimų prisitaikyti 
padėtį Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis



PE655.953v01-00 170/320 AM\1211941LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba ir Europos 
Parlamentas turėtų turėti galimybę aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos surinkta 
strategine ir analitine informacija ir, jei 
turima, informacija apie planų 
įgyvendinimą ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) rengdamos ir įgyvendindamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus ir siūlydamos reformas, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į SESV 
107 straipsnį ir valstybės pagalbos sistemą 
bei jos apribojimus. Tinkamas vidaus 
rinkos veikimas ir jos konkurencijos bei 
valstybės pagalbos taisyklės yra naudingi 
Europos vartotojams ir įmonėms bei yra 
būtini siekiant išvengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo. Todėl Komisija 
turėtų toliau atlikti savo vaidmenį pagal 
Sutartis, kad užtikrintų vienodas sąlygas 
vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 379
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę 
suteikiamą finansinį įnašą, susijusį su 
finansine parama (t. y. negrąžintina 
finansine parama). Šio didžiausio įnašo 
suma turėtų būti apskaičiuota remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi, atvirkštiniu bendruoju vidaus 
produktu (BVP) vienam gyventojui ir 
santykiniu nedarbo lygiu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti geografinio skirstymo.

Pakeitimas 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). 2021 ir 2022 m. šio didžiausio 
įnašo suma turėtų būti apskaičiuota 
remiantis kiekvienos valstybės narės 
gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
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(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

bendruoju vidaus produktu (BVP) vienam 
gyventojui ir santykiniu nedarbo lygiu 
2015–2019 m. laikotarpiu. 2023 ir 
2024 m. šio didžiausio finansinio įnašo 
suma turėtų būti apskaičiuota remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi, atvirkštiniu BVP, santykiniu 
užimtumo lygiu 2015–2019 m. laikotarpiu 
ir 2020–2021 m. laikotarpiu užfiksuotu 
bendru realiojo BVP nuostoliu, palyginti 
su 2019 m.;

Or. en

Pakeitimas 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). 2021 ir 2022 m. šio didžiausio 
įnašo suma turėtų būti apskaičiuota 
remiantis kiekvienos valstybės narės 
gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju vidaus produktu (BVP) vienam 
gyventojui ir santykiniu nedarbo lygiu 
2020 m. 2023 ir 2024 m. šio didžiausio 
finansinio įnašo suma turėtų būti 
apskaičiuota remiantis gyventojų 
skaičiumi, bendru BVP procentais 
išreikštu nuostoliu ir 2020–2022 m. 
laikotarpiu užfiksuotu santykiniu 
vidutiniu nedarbo lygiu, palyginti su 
2019 m.;

Or. en
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Pakeitimas 382
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę 
suteikiamą finansinį įnašą, susijusį su 
finansine parama (t. y. negrąžintina 
finansine parama). Šio didžiausio įnašo 
suma turėtų būti apskaičiuota remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi, atvirkštiniu bendruoju vidaus 
produktu (BVP) vienam gyventojui ir 
santykiniu nedarbo lygiu;

(19) kad neatsakingo elgesio rizika 
būtų kuo mažesnė, valstybės narės turėtų 
gauti ne pervedamuosius mokėjimus, o tik 
kreditus, kurių dydis apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir su 
COVID-19 susijusius rodiklius, pvz., nuo 
2020 m. vasario mėn. užfiksuotų 
susirgimų ir mirties atvejų skaičių, taip 
pat BVP pokyčius ir nedarbo lygį, tačiau 
jokiu būdu taip neturėtų būti 
paskatinamas ankstesnis reformų 
nevykdymas;

Or. de

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą 100 proc. (Komisija) arba 70 proc. (Taryba ir Parlamentas) lėšų skiriamos 
remiantis retrospektyviniais duomenimis. Lėšų gavėjai tarsi apdovanojami už, pvz., aukštą 
praeityje buvusį nedarbo lygį, taigi paskatinamos šalys, kurios paskutiniaisiais metais 
praleido galimybę įgyvendinti reformas ir nesilaikė Europos semestro rekomendacijų.

Pakeitimas 383
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
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finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui, santykiniu 
nedarbo lygiu ir 2020 m. užfiksuotu 
realiojo BVP nuostoliu bei 2020–2021 m. 
laikotarpiu užfiksuotu bendru realiojo 
BVP nuostoliu;

Or. en

Pakeitimas 384
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu, taip pat pažanga 
įgyvendinant Komisijos patvirtintus 
nacionalinius pertvarkos planus;

Or. en

Pakeitimas 385
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu per pastaruosius penkerius 
metus iki lėšų skyrimo, be kita ko, iki 
2024 m.;

Or. fr

Pakeitimas 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
augimą skatinančias reformas ir tvarias 
investicijas, įtrauktas į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
tikslinga nustatyti didžiausią joms pagal 
Priemonę suteikiamą finansinį įnašą, 
susijusį su finansine parama (t. y. 
negrąžintina finansine parama). Šio 
didžiausio įnašo suma turėtų būti 
apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui, santykiniu 
nedarbo lygiu ir 2019–2020 m. 
sumažėjusiu BVP;

Or. en
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Pakeitimas 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui, valstybės skolos 
tvarumu ir santykiniu nedarbo lygiu;

Or. en

Pakeitimas 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į metinį 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
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(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

Or. en

Pakeitimas 389
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) socialiniai ir ekonominiai 
pandemijos padariniai daro nevienodą 
poveikį regionams ir teritorijoms dėl jų 
ekonominių ir socialinių skirtumų, 
skirtingo konkurencijos potencialo, 
priklausomybės nuo turizmo, klientams 
tiesiogiai teikiamų paslaugų ar paslaugų, 
kurių negalima teikti nuotoliniu būdu. 
Todėl kyla rizika, kad regioniniai ir 
teritoriniai skirtumai valstybėse narėse 
didės, taigi, didės skirtumai tarp mažiau 
išsivysčiusių ir labiau išsivysčiusių 
regionų, tarp socialinių periferinių 
teritorijų ir likusių miesto vietovių, taip 
pat tarp kai kurių miesto ir kaimo 
vietovių. Atsižvelgiant į vidutinio nedarbo 
lygio rodiklio įtaką metodikai, pagal kurią 
skaičiuojamas pagal šią Priemonę 
valstybei narei skiriamas didžiausias 
galimas finansinis įnašas, pirmenybė 
turėtų būti teikiama aukščiausią nedarbo 
lygį turintiems regionams ir teritorijoms, 
siekiant sumažinti pandemijos socialinį ir 
ekonominį poveikį ir sudaryti palankesnes 
sąlygas ekonomikos atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 390
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pripažįstant, kad nebuvo 
visapusiškai išnaudotos sąžiningo lėšų 
paskirstymo galimybės, nes I priede 
nurodytoje metodikoje naudojamas 
nedarbo lygio rodiklis nebuvo pritaikytas 
taip, kad atspindėtų vidinius darbuotojų 
migracijos srautus tarp valstybių narių, 
kurie galiausiai daro įtaką valstybių narių 
gyventojų skaičiui ir užimtumo 
rodikliams, todėl neparodoma tikroji 
socialinė ir ekonominė padėtis, visų pirma 
susiklosčiusi valstybėse narėse, kurios 
patyrė neigiamą migracijos srautų poveikį 
ir todėl sumažėjo jų gautinos lėšos;

Or. en

Pakeitimas 391
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės finansuotų tik aktualius politikos 
prioritetus, kurie kuria teigiamą ilgalaikį 
ekonominį poveikį, jos turėtų budriai 
stebėti padėtį. Todėl reikalaujama, kad 
valstybės narės bendrai finansuotų 
20 proc. visų išlaidų pagal šią Priemonę;

Or. en

Pakeitimas 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d. Rengdamos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti techninės paramos priemone 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/YY 
[kuriuo nustatoma techninės paramos 
priemonė];

Or. en

Pakeitimas 393
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą nuo prieš tai 
einančių metų spalio 15 d. Euro zonos 
valstybių narių atveju plano projektas 
turėtų būti pateiktas kartu su kitų metų 
biudžeto projektu;

Or. en
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Pakeitimas 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
metinių pasiūlymų dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų ir 
jų turinio pateikimo procesą. Siekiant 
užtikrinti procedūrų spartą, valstybė narė 
turėtų ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. 
pateikti metinį ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą, kuris turėtų būti 
atskiras nacionalinės reformų programos 
priedas. Kad būtų užtikrintas greitas 
įgyvendinimas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti savo pirmąjį metinio 
plano projektą ir galutinį metinį 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą ne vėliau kaip 2021 m. 
vasario 28 d.;

Or. en

Pakeitimas 395
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d., pirmiausia 
pagal techninės paramos priemonę, 
pateikti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą, kuris turėtų būti 
atskiras nacionalinės reformų programos 
priedas. Kad būtų užtikrintas greitas 
įgyvendinimas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti plano projektą kartu su 
ateinančių metų biudžeto projektu prieš tai 
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metų spalio 15 d.; einančių metų spalio 15 d.;
Or. fr

Pakeitimas 396
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir tvarios pertvarkos 
planų ir jų turinio pateikimo procesą. 
Siekiant užtikrinti procedūrų spartą, 
valstybė narė turėtų ne vėliau kaip iki 
balandžio 30 d. pateikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
kuris turėtų būti atskiras nacionalinės 
reformų programos priedas. Kad būtų 
užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

Or. en

Pakeitimas 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant užtikrinti plačias 
diskusijas ir sutarimą nacionaliniu 
lygmeniu dėl siūlomų priemonių, planas 
rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant 
su atitinkamais nacionaliniais ir 
regioniniais suinteresuotaisiais subjektais, 
tokiais kaip vietos valdžios institucijos, 
socialiniai partneriai, privačiojo 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės 
atstovai. Prieš oficialiai pateikiant planą 
Komisija, jį turi patvirtinti atitinkamas 
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nacionalinis parlamentas;
Or. en

Pakeitimas 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Planas turėtų 
būti parengtas remiantis daugiapakopiu 
dialogu su subnacionalinėmis valdžios 
institucijomis, socialiniais partneriais, 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, laikantis Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų įtvirtinto partnerystės 
principo, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis sutarimas. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis Europos žaliojo kurso tikslams, 
ypač tvaraus ekonomikos augimo 
potencialui, kokybiškų darbo vietų kūrimui 
ir ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui, taip pat plano suderinamumas 
su Europos prioritetinėmis politikos 
sritimis. Nacionaliniuose planuose turėtų 
būti pateiktos nuostatos dėl politiškai 
neutralaus lėšų paskirstymo pilietinės 
visuomenės ir pelno nesiekiančioms 
organizacijoms ir nepriklausomai 
žiniasklaidai remti, taip pat nacionalinės 
vyriausybės įsipareigojimas skirti 
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pakankamai lėšų savivaldybėms ir vietos 
valdžios institucijoms. Nacionaliniuose 
planuose taip pat turėtų būti pateiktas 
paaiškinimas, kaip plane numatytomis 
priemonėmis tikimasi spręsti trūkumus, 
susijusius su ES sutarties 2 straipsnyje 
įtvirtintomis vertybėmis, taip pat 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su pagal Europos semestro 
sistemą 2020 m. priimtomis konkrečiai 
šaliai skirtomis rekomendacijomis. 
Planuose taip pat turėtų būti nurodyta, 
kaip planu būtų prisidėta prie lyčių 
lygybės užtikrinimo, lyčių pusiausvyra 
grindžiamo ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą. 
Įgyvendinant visas priemones, kurioms 
teikiama parama pagal šią Priemonę, 
turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinę 
kolektyvinių derybų praktiką ir 
institucijas pagal SESV 152 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Planas turėtų 
būti parengtas remiantis daugiapakopiu 
dialogu ir partneryste su vietos ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
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poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

subjektais, kad būtų užtikrinta 
atsakomybė už planus. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis šešioms šiame reglamente 
numatytoms sritims; jame turėtų būti 
nurodytas konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais, vykdytų 
prieš pateikiant planą, mastas, taip pat 
turėtų būti įtraukti konkretūs siektini 
nelygybės ir socialinės pažangos rodikliai 
ir numatytos žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai svarbios priemonės; jame taip 
pat turėtų būti paaiškinta, kaip siūlomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas dera su per Europos 
semestrą nustatytais ES ir jos valstybių 
narių uždaviniais, tikslais ir 
įsipareigojimais, Europos socialinių teisių 
ramsčio principais ir darnaus vystymosi 
tikslais, nacionalinėmis reformų 
programomis, nacionaliniais energetikos 
ir klimato srities veiksmų planais, 
teisingos pertvarkos planais ir 
partnerystės susitarimais ir veiksmų 
programomis, priimtomis įgyvendinant 
Sąjungos fondus ir (arba) veiksmais, 
susijusiais su Sąjungos teisės ir politikos 
įgyvendinimu. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
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reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su per Europos semestrą 
nustatytais prioritetais, taip pat paaiškinta, 
kaip numatomos reformos ir investicijos 
padės išspręsti gero ir veiksmingo viešojo 
administravimo uždavinius ir pašalinti 
gebėjimų spragas pasitelkiant gebėjimų 
stiprinimą. Valstybės narės užtikrina 
partnerystės principo taikymą rengiant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, remdamosi 
daugiapakopiu valdymo principu ir 
užtikrindamos pilietinės visuomenės ir 
socialinių partnerių dalyvavimą. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
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investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Planas turėtų 
būti parengtas remiantis daugiapakopiu 
dialogu su savivaldybėmis, vietos ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis, įskaitant 
jaunimo organizacijas, ir kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis sutarimas. Informacija apie tai, 
kaip vyko šios konsultacijos, turėtų būti 
viešai prieinama. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plane turėtų būti 
pateiktas išsamus jo įgyvendinimo 
priemonių, įskaitant siektinas reikšmes ir 
tarpines reikšmes, rinkinys, taip pat 
numatomas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano poveikis 
ekonomikos augimo potencialui, darbo 
vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui. Viso proceso metu 
reikėtų numatyti ir užtikrinti glaudų 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis tvaraus ir integracinio ilgalaikio 
ekonomikos augimo potencialui, skatinant 
verslo aplinką, kokybiškų darbo vietų 
kūrimą ir ekonominį, teritorinį bei 
socialinį atsparumą; jame taip pat turėtų 
būti numatytos tvariai žaliajai, 
skaitmeninei ir demografinei pertvarkai 
svarbios priemonės, sveikatos priežiūros 
atsparumo didinimo priemonės, taip pat 
priemonės, svarbios konvergencijai, 
didesniam konkurencingumui, įskaitant 
turizmo, kūrybos ir sporto sektorių 
atsigavimą; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 404
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas tvarias 
reformas bei investicijas ir tai, kad joms 
būtų skiriamas reikiamas dėmesys, 
valstybės narės, pageidaujančios gauti 
paramos, turėtų pateikti Komisijai tinkamai 
argumentuotą ir pagrįstą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Šie 
planai turėtų būti rengiami vykdant 
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turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

įvairių lygių, reikšmingas ir įtraukias 
konsultacijas su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais, darbuotojais, vietos 
bendruomenėmis, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir visais kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
lygmeniu. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane turėtų būti 
pateiktas išsamus jo įgyvendinimo 
priemonių, įskaitant siektinas reikšmes ir 
tarpines reikšmes, rinkinys, taip pat 
numatomas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano poveikis šio 
reglamento tikslams; jame taip pat turėtų 
būti paaiškinta, kaip buvo vykdomos 
išsamios konsultacijos su vietos ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
visais kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir kaip ir 
kokia apimtimi buvo atsižvelgta į jų 
pastabas. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 405
Paul Tang, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Planas turėtų 
būti parengtas remiantis daugiapakopiu 
dialogu su vietos valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
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rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis sutarimas. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis šešioms šiame reglamente 
numatytoms sritims; jame taip pat turėtų 
būti paaiškinta, kaip siūlomu ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu 
tikimasi padėti veiksmingai spręsti per 
Europos semestrą nustatytus atitinkamai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
ar kituose aktualiuose oficialiai Komisijos 
priimtuose dokumentuose nurodytus 
uždavinius. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
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turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas augimą 
skatinančias reformas bei tvarias 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant aiškias 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais; euro zonai 
priklausančių šalių atveju ypač daug 
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bendradarbiavimą; dėmesio turėtų būti skiriama 
atitinkamoms Tarybos patvirtintoms euro 
zonai skirtoms rekomendacijoms; Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 408
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
lyčių pusiausvyra grindžiamam darbo 
vietų kūrimui ir ekonominiam, socialiniam 
atsparumui bei lyčių lygybei; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės, taip pat perėjimas prie 
atsparios priežiūros ekonomikos ir 
skatinama lyčių lygybė; jame taip pat 
turėtų būti paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
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bendradarbiavimą;
Or. en

Pakeitimas 409
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
lyčių pusiausvyra grindžiamam darbo 
vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės, taip pat lyčių lygybės 
skatinimas, įskaitant atsparios priežiūros 
infrastruktūros vystymą; jame taip pat 
turėtų būti paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos skolos tvarumo ir 
patikimo biudžeto valdymo didinimui 
svarbios priemonės. Viso proceso metu 
reikėtų numatyti ir užtikrinti glaudų 
Komisijos ir valstybių narių, įskaitant 
nacionalinius parlamentus, 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
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pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis spartesniam veiklos, 
suderinamos su Paryžiaus klimato 
susitarimu, vystymui bei veiklos, kuri nėra 
su juo suderinama, apimties mažinimui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 412
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą, 
pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir atsižvelgti į 
regioninius ir vietinius prioritetus, 
siekiant užtikrinti realių poreikių 
tenkinimą vietos lygmeniu. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
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rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 413
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
turėtų būti pagrįstas dialogu ir 
bendradarbiavimu su vietos valdžios 
institucijomis, socialiniais partneriais, 
socialinių judėjimų atstovais ir kitais 
atitinkamais veikėjais; plane turėtų būti 
pateiktas išsamus jo įgyvendinimo 
priemonių, įskaitant siektinas reikšmes ir 
tarpines reikšmes, rinkinys, taip pat 
numatomas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano poveikis 
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priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

pagrindinėms šiame reglamente 
nustatytoms sritims; jame taip pat turėtų 
būti numatytos žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai svarbios priemonės; jame taip 
pat turėtų būti paaiškintas siūlomo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano suderinamumas su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 414
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planą. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane turėtų būti pateiktas 
išsamus jo įgyvendinimo priemonių, 
įskaitant siektinas reikšmes ir tarpines 
reikšmes, rinkinys, taip pat numatomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano poveikis tvariai pertvarkai, 
ekonomikos augimo potencialui, darbo 
vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais bei 
nacionaliniais žaliosios pertvarkos 
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bendradarbiavimą; planais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 415
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių, taip 
pat vietos valdžios bendradarbiavimą;

Or. fr

Pakeitimas 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą metinį ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Metiniame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane turėtų būti pateiktas 
išsamus jo įgyvendinimo priemonių, 
įskaitant siektinas reikšmes ir tarpines 
reikšmes, rinkinys, taip pat numatomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano poveikis ekonomikos 
augimo potencialui, darbo vietų kūrimui ir 
ekonominiam bei socialiniam atsparumui; 
jame taip pat turėtų būti numatytos žaliajai 
ir skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti Priemonės 
veiksmingumą ir efektyvumą, visos pagal 
šį Reglamentą numatytos procedūros 
sudaro sąlygas sukurti supaprastintą ir 
nuoseklią valdymo sistemą ir išvengti bet 
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kokio visų susijusių institucijų ir subjektų 
pareigų ir kompetencijų dubliavimo ar 
sutapimo. Kadangi dėl dabartinės krizės 
reikia kuo skubiau imtis veiksmų, su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimu ir skirtų lėšų 
išmokėjimu susiję sprendimai turi būti 
priimami laiku. Bet kokiu atveju minėtos 
procedūros netrukdo Komisijai 
pasinaudoti savo kompetencija vykdant 
Europos biudžetą, kaip nurodyta ES 
sutarties 17 straipsnyje ir SESV 317 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekdama sustiprinti nacionalinę 
atsakomybę už procesą, Komisija skatina 
vietos ir regioninių valdžios institucijų, 
socialinių partnerių, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, kaip 
numatyta šiame reglamente ir 
visapusiškai laikantis nacionalinių 
taisyklių ir praktikos, pasitelkiant 
Europos semestro procesą ir visų pirma 
nustatant nacionalinius uždavinius ir 
prioritetus, atliekant daugiašalę priežiūrą, 
tarpusavio vertinimo užduotis ir keičiantis 
gerąja patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) gavusi metinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
bet ne vėliau kaip gegužės 31 d. (2021 m. 
gegužės 31 d.) Komisija deleguotuoju aktu 
įvertina visuotinį šių planų poveikį 
įgyvendinant Sąjungos tikslus ir 
prioritetus pagal Metinę tvaraus augimo 
strategiją ir apskaičiuoja šių planų 
pasaulinį finansinį įnašą bei šių planų 
nulemtas paskolas ir poveikį, taip pat 
Sąjungos biudžeto lėšų paskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 420
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) regioninės ir vietos valdžios 
institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį 
šalinant COVID-19 krizės poveikį. Dėl to 
šios institucijos, kartu su labai svarbiu jų 
vaidmeniu skatinant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, yra būtinos 
siekiant tinkamai įgyvendinti Priemonę. 
Pagal subsidiarumo principą valstybių 
narių nacionalinės valdžios institucijos 
turėtų aptarti savo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planus ir dėl jų 
susitarti su regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami 
dėl jos kylantys uždaviniai; ar planu 
numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
atsižvelgs į skirtingų valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų kuriamą sinergiją ir tų 
planų bei kitų investicijų planų 
papildomumą nacionaliniu lygmeniu. 
Komisija turėtų įvertinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą Europos prioritetinėms politikos 
sritims, taip pat jo veiksmingumą, 
efektyvumą ir nuoseklumą, ir todėl 
atsižvelgs į atitinkamos valstybės narės 
pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės remti 
Europos prioritetines politikos sritis, 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
2020 m. konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose pagal Europos semestro 
sistemą; ar planas atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą, visų pirma Sąjungos klimato 
tikslus, nustatytus Reglamente (ES) …/… 
[Europos klimato teisės aktas], taip pat 
užtikrina politiškai įvairią ir 
nepriklausomą pilietinę visuomenę ir 
nepriklausomą žiniasklaidą; ar plane yra 
priemonių, kuriomis veiksmingai 
sprendžiami trūkumai, susiję su ES 
sutarties 2 straipsnyje įtvirtintomis 
vertybės ir fondo išlaidų skaidrumu ir 
atskaitomybe; ar planu numatoma padaryti 
ilgalaikį poveikį atitinkamai valstybei 
narei; ar planu numatoma veiksmingai 
prisidėti prie valstybės narės lyčių 
pusiausvyra pagrįsto ir tvaraus 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo, ekonominio 
ir socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
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susijusius rodiklius; poveikio švelninimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo, Sąjungos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų įgyvendinimo, visų pirma 
Paryžiaus susitarimo, JT darnaus 
vystymosi tikslų, lyčių aspekto 
integravimo ir Europos socialinių teisių 
ramsčio; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į planą nėra įtraukta 
veikla, kuri nėra suderinama su principu 
„nedaryti reikšmingos žalos“; ar į siūlomą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos struktūrinių 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 422
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare, taip pat dalyvaujant socialiniams 
partneriams ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Komisija visapusiškai 
paisys nacionalinės atsakomybės dėl 
proceso ir todėl atsižvelgs į atitinkamos 
valstybės narės pateiktą pagrindimą bei 
elementus ir įvertins, ar tikėtina, kad 



PE655.953v01-00 204/320 AM\1211941LT.docx

LT

veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

valstybės narės pasiūlytas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamoje konkrečiai 
valstybei narei skirtoje rekomendacijoje 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios, priežiūros ir skaitmeninės 
pertvarkos ir sprendžiami dėl jos kylantys 
uždaviniai; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
lyčių lygybės skatinimo ir lyčių aspekto 
integravimo principo bei diskriminacijos 
dėl lyties panaikinimo arba dėl jų 
kylančių uždavinių; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktu 
lyčių lygybės planu veiksmingai 
šalinamas krizės poveikis lyčių lygybei, 
visų pirma užimtumo ir galimybių gauti 
finansavimą srityse, taip pat ar yra 
įtrauktos kovos su smurtu dėl lyties ir jo 
prevencijos priemonės; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, lyčių pusiausvyra 
grindžiamo darbo vietų kūrimo, lyčių 
lygybės, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
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reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
Europos semestre arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane atsižvelgiama į 
Europos Sąjungos strategines gaires dėl 
reformų ir investicijų prioritetų, aptartų 
Europos Vadovų Taryboje ir Europos 
Parlamente; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai; ar 
planas yra susijęs su ankstesnėmis ar 
planuojamomis reformomis pagal 
struktūrinių reformų rėmimo programą 
arba techninės paramos priemonę ir ar 
planu numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
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struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius. Vertindama planus 
Komisija turėtų remtis patirtimi ir 
žiniomis, įgytomis įgyvendinant 
struktūrinių reformų paramos programą 
bei techninės paramos priemonę ir 
užtikrinti, kad pagal šią Priemonę 
numatomos reformos būtų nuoseklios ir 
tinkamai parengtos, kad jas būtų galima 
veiksmingai įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
taip pat atsižvelgs į skirtingų valstybių 
narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų sinergiją bei tų planų ir 
kitų nacionalinių investicijų planų 
papildomumą nacionaliniu lygmeniu, 
siekiant atsižvelgti į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus, ir 
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skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
naujausiose konkrečiai valstybei narei 
skirtose rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie tvarios 
žaliosios, skaitmeninės ir demografinės 
pertvarkos, didesnio sveikatos priežiūros 
atsparumo, tvirto konkurencingumo, 
turizmo atsigavimo, kūrybos pramonės ir 
sporto sektoriaus bei bendros ekonomikos, 
taip pat ar sprendžiami dėl jų kylantys 
uždaviniai; ar planu numatoma padaryti 
ilgalaikį poveikį atitinkamai valstybei 
narei; ar planu numatoma veiksmingai 
prisidėti prie valstybės narės tvaraus ir 
įtraukaus ilgalaikio ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, verslo aplinkos 
skatinimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, 
ekonominio, teritorinio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio, socialinio ir demografinio 
krizės poveikio švelninimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo siekiant darnesnio valstybių 
narių vystymosi; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos reformų ir viešųjų 
ir privačiųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en
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Pakeitimas 425
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins valstybės narės pasiūlyto 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą ir suderinamumą, 
įskaitant tai, ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie šio 
reglamento tikslų įgyvendinimo ir 
sprendžiami dėl jos kylantys socialiniai, 
ekonominiai ir aplinkosaugos uždaviniai; 
ar planu numatoma padaryti ilgalaikį 
poveikį atitinkamai valstybei narei; ar 
planu numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės sąžiningo, integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo, kokybiško 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir aukštynkryptės ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo; ar planu tikimasi veiksmingai 
prisidėti prie Sąjungos įsipareigojimų 
įgyvendinimo, pvz., Europos žaliojo kurso, 
Paryžiaus susitarimo, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, teisingo 
perėjimo prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos vėliausiai iki 
2050 m., skaitmeninės pertvarkos, Lyčių 
lygybės strategijos ir Europos socialinių 
teisių ramsčio; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
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užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos tvarių 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; ar atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius 
ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos 
rodiklius; ir ar buvo iš esmės 
konsultuotasi su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais, darbuotojais, vietos 
bendruomenėmis, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir visais kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 426
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planą ir 
glaudžiai bendradarbiauti su atitinkama 
valstybe nare. Komisija paisys nacionalinės 
atsakomybės dėl proceso ir todėl atsižvelgs 
į atitinkamos valstybės narės pateiktą 
pagrindimą bei elementus ir įvertins, ar 
tikėtina, kad valstybės narės pasiūlytas 
ekonomikos gaivinimo, atsparumo 
didinimo ir pertvarkos planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; apimtis, kuria plane yra 
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veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

priemonių, kuriomis veiksmingai ir 
patikimai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
tvarios pertvarkos, ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant moksliškai 
pagrįstas ir laiko atžvilgiu nustatytas 
siūlomas tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir susijusius suderintus tvarumo 
bei kitus rodiklius, paremtus gamtinio 
kapitalo apskaitos metodika, gyvavimo 
ciklo vertinimu ir neveikimo išlaidomis;

Or. en

Pakeitimas 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
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nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar valstybės narės pasiūlytame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 428
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis



PE655.953v01-00 212/320 AM\1211941LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar planu siekiama užbaigti 
pagrindinius projektus, siekiant kuo 
labiau sumažinti pandemijos poveikį 
tikslams, nustatytiems ateinančiam 
dešimtmečiui; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai, 
visų pirma susiję su energijos 
nepritekliaus didėjimo pavojumi; ar planu 
numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
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valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 429
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
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yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius. Pagal Priemonę 
skiriama parama turėtų būti išmokama 
dalimis, kurios būtų susietos su aiškiai 
apibrėžtomis tarpinėmis reikšmėmis. 
Pasiekus numatytas tarpines reikšmes 
turėtų būti išmokėta kita dalis;

Or. en

Pakeitimas 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 

(22) priėmusi deleguotąjį aktą ir ne 
vėliau kaip per keturis mėnesius nuo 
valstybių narių metinio ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
pateikimo, Komisija turėtų įvertinti 
valstybių narių pasiūlytą metinį 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą ir glaudžiai bendradarbiauti 
su atitinkama valstybe nare. Komisija 
visapusiškai paisys nacionalinės 
atsakomybės dėl proceso ir todėl atsižvelgs 
į atitinkamos valstybės narės pateiktą 
pagrindimą bei elementus ir įvertins, ar 
tikėtina, kad valstybės narės pasiūlytas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padės veiksmingai spręsti 
uždavinius, nustatytus atitinkamoje 
konkrečiai valstybei narei skirtoje 
rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
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padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl įvertins atitinkamos valstybės narės 
nurodytą suderinamumą bei elementus ir 
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įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

tai, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; euro zonai priklausančių šalių 
atveju ypač daug dėmesio turėtų būti 
skiriama atitinkamoms Tarybos 
patvirtintoms euro zonai skirtoms 
rekomendacijoms; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai; ar 
planu numatoma padaryti tvarų poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos augimą 
skatinančių reformų ir tvarių viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus; ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas aiškias tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
spartesnio veiklos, suderinamos su 
Paryžiaus klimato susitarimu, vystymo ir 
veiklos, kuri nėra su juo suderinama, 
apimties mažinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
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susijusius rodiklius; gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar plane 
yra priemonių, kuriomis veiksmingai 
prisidedama prie demografinių uždavinių 
sprendimo; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
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siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į siūlomą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktos struktūrinių reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, priimtuose 
per Europos semestrą, pvz., nacionalinėse 
reformų programose; ar plane yra 
priemonių, kuriomis veiksmingai 
prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos ir sprendžiami dėl jos kylantys 
uždaviniai; ar planu numatoma padaryti 
ilgalaikį poveikį atitinkamai valstybei 
narei; ar planu numatoma veiksmingai 
prisidėti prie valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialo didinimo, darbo vietų 
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socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

kūrimo, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo, taip pat 
infrastruktūros trūkumo mažinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 435
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
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semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio švelninimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į siūlomą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktos struktūrinių reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie pagrindinių 
šiame reglamente nustatytų sričių, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio švelninimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į siūlomą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktos struktūrinių reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 436
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
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pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
lyčių pusiausvyra grindžiamo darbo vietų 
kūrimo, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių (22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
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narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe nare 
ir jos nacionaliniu parlamentu. Komisija 
visapusiškai paisys nacionalinės 
atsakomybės dėl proceso ir todėl atsižvelgs 
į atitinkamos valstybės narės pateiktą 
pagrindimą bei elementus ir įvertins, ar 
tikėtina, kad valstybės narės pasiūlytas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padės veiksmingai spręsti 
uždavinius, nustatytus atitinkamoje 
konkrečiai valstybei narei skirtoje 
rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie biudžeto 
padėties gerinimo ir sprendžiami dėl jos 
kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos reformų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) siekiant užtikrinti nacionalinę 
atsakomybę, turėtų būti gerinamas pagal 
Priemonę skiriamų išmokų susiejimas su 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
nurodytais uždaviniais, taip pat stebima 
pažanga įgyvendinant augimą 
skatinančias reformas ir tvarias 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 439
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema;

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema; 
Europos Parlamentas galės prašyti 
nurodyti reitingavimo sistemas, kad galėtų 
patikrinti, ar Komisija tinkamai atlieka 
vertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema;

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema. Turėtų 
būti atskleisti priimtiems planams skirti 
balai;

Or. en

Pakeitimas 441
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema;

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planus ir 
nustatyti finansinį įnašą atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytus tikslus ir visus 
kitus atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo, atsparumo didinimo ir 
pertvarkos planų vertinti skirta 
reitingavimo ir tvarumo stebėsenos 
sistema;

Or. en

Pakeitimas 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius. Komisijos 
parama rengiant planą ir jį įgyvendinant 
taip pat turėtų būti paremta patirtimi, 
sukaupta kuriant veiksmingesnes 
institucijas ir veiksmingas viešojo 
administravimo įstaigas ir turėtų 
atspindėti Priemonės tikslus, būtent 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius. Kai tokia patirtis 
susijusi su darbo politika, socialiniai 
partneriai yra įtraukiami į procesą;

Or. en

Pakeitimas 444
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą pagal ES 
taksonomijos tikslus, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi mokslo ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

Or. en

Pakeitimas 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų bei 
techninės paramos valstybei narei 
paprašius;

Or. en

Pakeitimas 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) taikant šį reglamentą visapusiškai 
laikomasi SESV 152 straipsnio, o pagal šį 
reglamentą pateiktuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
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planuose paisoma nacionalinės praktikos, 
įskaitant darbo užmokesčio nustatymą, ir 
atsižvelgiama į už tai atsakingas 
institucijas. Šiuo reglamentu tinkamai 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį ir, 
jo laikantis, nepažeidžiama teisė derėtis, 
sudaryti ar vykdyti kolektyvinius 
susitarimus ar imtis kolektyvinių veiksmų 
pagal nacionalinę teisę ir nusistovėjusią 
tvarką;

Or. en

Pakeitimas 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti nustatytas remiantis atitinkamos 
valstybės narės siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visomis numatytomis išlaidomis;

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti nustatytas remiantis atitinkamos 
valstybės narės siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visomis numatytomis išlaidomis. Pagal 
Priemonę skiriamu finansavimu nėra 
remiamos ilgalaikio poveikio neturinčios 
priemonės, jis neturėtų būti naudojamas 
prievolėms, susijusioms su periodinėmis 
nacionalinėmis išlaidomis, ir neturėtų 
būti remiamos ilgesniam ar visam laikui 
vyriausybės pajamas mažinančios 
priemonės, tokios kaip mokesčių ir 
rinkliavų mažinimas;

Or. en

Pakeitimas 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti nustatytas remiantis atitinkamos 
valstybės narės siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visomis numatytomis išlaidomis;

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal aiškius 
ir nedviprasmiškus kriterijus, įskaitant 
finansinio įnašo susigrąžinimo kriterijus, 
jei nepavyksta pasiekti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
tikslų, ir sukčiavimo atveju. Finansinis 
įnašas turėtų būti nustatytas remiantis 
atitinkamos valstybės narės siūlomo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatytomis 
išlaidomis;

Or. en

Pakeitimas 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti nustatytas remiantis atitinkamos 
valstybės narės siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visomis numatytomis išlaidomis;

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti nustatytas remiantis atitinkamos 
valstybės narės siūlomų metinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų visomis numatytomis 
išlaidomis;

Or. en

Pakeitimas 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
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valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų. Jei Komisija mano, 
kad planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų, ji turėtų informuoti 
Europos Parlamentą ir Tarybą ir 
paprašyti atitinkamos valstybės narės 
pateikti persvarstytą planą per vieną 
mėnesį;

Or. en

Pakeitimas 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 

(26) Taryba turėtų patvirtinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą, priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, kuris yra 
pagrįstas Komisijos pasiūlymu ir kurį ji 
turėtų stengtis priimti per keturias 
savaites nuo pasiūlymo. jei ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
patenkinamai atitinka vertinimo kriterijus, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
skirtas didžiausias finansinis įnašas, kai 
visų numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
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jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų. Sukčiavimo atveju 
turėtų būti grąžinta 110 proc. finansinės 
išmokos sumos;

Or. en

Pakeitimas 453
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų, įskaitant ES 
taksonomiją ir principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra užbaigtas ir 
patenkinamai atitinka vertinimo kriterijus, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
skirtas didžiausias finansinis įnašas, kai 
visų numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
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didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

(26) jei metinis ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 456
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) jei valstybei narei dėl 
nacionalinėje teisėje esančių kliūčių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų dėl lėšų, kurios 
skiriamos iki 2022 m. gruodžio 31 d., 
Komisija turėtų pritaikyti išimtį ir pratęsti 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 457
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais 
po krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos 
iki 2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti 
prisiimti teisiniai įsipareigojimai dėl bent 
60 proc. negrąžintinos paramos sumos. 
Dėl likusios sumos teisiniai 
įsipareigojimai turėtų būti prisiimti iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 458
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais 
po krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos 
iki 2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti 
prisiimti teisiniai įsipareigojimai dėl bent 
60 proc. negrąžintinos paramos sumos. 

Išbraukta.
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Dėl likusios sumos teisiniai 
įsipareigojimai turėtų būti prisiimti iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 459
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos, išskyrus 
atvejus, kai valstybė narė, prašiusi 
techninės paramos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planams, susiduria 
su nacionalinėje teisėje esančiomis 
kliūtimis, tokiu atveju Komisija, gavusi 
pagrįstą prašymą, turėtų pritaikyti išimtį 
ir pratęsti laikotarpį. Dėl likusios sumos 
teisiniai įsipareigojimai turėtų būti prisiimti 
iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
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2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti 
prisiimti teisiniai įsipareigojimai dėl bent 
60 proc. negrąžintinos paramos sumos. 
Dėl likusios sumos teisiniai 
įsipareigojimai turėtų būti prisiimti iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;

2024 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 461
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 70 proc. 
negrąžintinos paramos sumos, o tokia 
galimybe pirmiausia galės pasinaudoti 
valstybės narės, taikančios ilgalaikio 
sutrumpinto darbo laiko tvarką. Dėl 
likusios sumos teisiniai įsipareigojimai 
turėtų būti prisiimti iki 2024 m. gruodžio 
31 d.

Or. fr

Pakeitimas 462
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
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2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

2022 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl visos 
negrąžintinos paramos sumos. Labai 
svarbu greitai paskirstyti lėšas, kad būtų 
sušvelnintas COVID-19 krizės poveikis 
Europos ekonomikai;

Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė visų pirma yra priemonė, skirta 
įveikti krizės sukeltą ekonomikos nuosmukį. Todėl lėšos turėtų būti skiriamos pačioje 
laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2026 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2026 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
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krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 50 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atsižvelgiant į numatomą trumpą 
terminą ir nacionaliniams paketams 
tenkantį svarbų vaidmenį įgyvendinant 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, kyla pavojus, kad 
pirmenybė bus teikiama lėšų 
panaudojimui siekiant laikytis termino, o 
ne pradinio Priemonės naudojimo ir 
patikros tikslui;

Or. en

Pakeitimas 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
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teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami;

teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami. Paskolos, skirtos 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimui 
turėtų būti laikomos vienkartinėmis 
priemonėmis, kaip nurodyta Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 
straipsnyje ir Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 1467/97 3 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 467
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami;

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami. Paskolų grąžinimui 
turėtų būti panaudoti nauji nuosavi 
Europos Sąjungos biudžeto ištekliai;



PE655.953v01-00 240/320 AM\1211941LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų 
terminai neturėtų būti keičiami;

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Turėtų būti visapusiškai laikomasi 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalies. Paskolų palūkanos turėtų būti 
kompensuojamos valstybių narių, kurios 
nesikreipė dėl paramos pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę iš ES biudžeto, įnašais, 
proporcingai jų nacionaliniam įnašui;

Or. en

Pakeitimas 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu, 
pateiktu metiniame ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plane. Paskolos, 
kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami;

didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami;

Or. en

Pakeitimas 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) į pagal Priemonę sutartas 
paskolas, dėl kurių valstybės narės pateikė 
prašymus, ir susijusias išlaidas nebus 
atsižvelgiama vertinant suderinamumą su 
Stabilumo ir augimo paktu;

Or. en

Pakeitimas 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
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Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus; 
Komisija turėtų įvertinti prašymą dėl 
paskolos paramos per du mėnesius. 
Taryba turėtų galėti kvalifikuota balsų 
dauguma patvirtinti šį vertinimą, paremtą 
Komisijos pasiūlymu, priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, kurį Taryba turi 
stengtis priimti per keturias savaites nuo 
pasiūlymo pateikimo;

Or. en

Pakeitimas 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
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paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Valstybės narės turėtų pateikti paskolos 
paramos prašymus ne vėliau kaip iki 
2024 m. spalio 15 d. Siekiant patikimo 
finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 473
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Paskolos prašyme taip 
pat turėtų būti pagrįsta, kaip ši paskola 
atitinka valstybės narės ilgalaikį 
planavimą, susijusį su patikima fiskaline 
politika. Turėtų būti galima paskolos 
prašymą pateikti kartu su planu. Jei 
paskolos prašymas pateikiamas kitu metu, 
prie jo turėtų būti pridėtas patikslintas 
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pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

planas su papildomomis tarpinėmis 
reikšmėmis ir siektinomis reikšmėmis. Kad 
būtų užtikrinta, jog ištekliai būtų teikiami 
laikotarpio pradžioje, valstybės narės turėtų 
pateikti paskolos paramos prašymus ne 
vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 
Siekiant patikimo finansų valdymo, bendra 
pagal šį reglamentą suteiktų visų paskolų 
suma turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 2 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 474
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
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reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl 
tų pačių patikimo finansų valdymo 
priežasčių turėtų būti galima paskolas 
išmokėti dalimis pagal pasiektus rezultatus;

reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Dėl tų pačių patikimo 
finansų valdymo priežasčių turėtų būti 
galima paskolas išmokėti dalimis pagal 
pasiektus rezultatus;

Or. fr

Pakeitimas 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, ir todėl 
didesnėmis plano išlaidomis nei 
didžiausias finansinis įnašas, (kuris turi 
būti) skirtas suteikiant negrąžintiną įnašą. 
Turėtų būti galima paskolos prašymą 
pateikti kartu su planu. Jei paskolos 
prašymas pateikiamas kitu metu, prie jo 
turėtų būti pridėtas patikslintas planas su 
papildomomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis. Kad būtų 
užtikrinta, jog ištekliai būtų teikiami 
laikotarpio pradžioje, valstybės narės turėtų 
pateikti paskolos paramos prašymus ne 
vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 
Siekiant patikimo finansų valdymo, bendra 
pagal šį reglamentą suteiktų visų paskolų 
suma turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 2 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Neturėtų būti galima 
apribotą sumą padidinti. Dėl tų pačių 
patikimo finansų valdymo priežasčių turėtų 
būti galima paskolas išmokėti dalimis 
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pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 476
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su didesnėmis reformų ir investicijų 
sąnaudomis nei didžiausias finansinis 
įnašas, (kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu 
arba vėlesniu etapu. Jei paskolos prašymas 
pateikiamas vėlesniu etapu ir yra susijęs 
su papildomomis reformomis ir 
investicijomis, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su atitinkamomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 6,8 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
augimą skatinančiomis reformomis ir 
tvariomis investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
aiškiomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis. Kad būtų 
užtikrinta, jog ištekliai būtų teikiami 
laikotarpio pradžioje, valstybės narės turėtų 
pateikti paskolos paramos prašymus ne 
vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 
Siekiant patikimo finansų valdymo, bendra 
pagal šį reglamentą suteiktų visų paskolų 
suma turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 478
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis laiko 
atžvilgiu nustatytomis ir moksliškai 
pagrįstomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis. Kad būtų 
užtikrinta, jog ištekliai būtų teikiami 
laikotarpio pradžioje, valstybės narės turėtų 
pateikti paskolos paramos prašymus ne 
vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 
Siekiant patikimo finansų valdymo, bendra 
pagal šį reglamentą suteiktų visų paskolų 
suma turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
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su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir atvirai skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 6,8 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
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negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 481
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
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ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 3 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. de

Pakeitimas 482
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) dėl simetrinio poveikio valstybių 
narių ekonomikai, ES fiskalinės sistemos 
pagal Stabilumo ir augimo paktą bendroji 
nukrypti leidžianti išlyga turėtų būti toliau 
taikoma bent iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
kad valstybės narės turėtų pakankamai 
laiko ir lankstumo ekonomikai atgaivinti; 

Or. en

Pakeitimas 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 



PE655.953v01-00 252/320 AM\1211941LT.docx

LT

pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Jei Komisija mano, kad atitinkamos 
valstybės narės nurodytos priežastys 
pateisina tokį dalinį pakeitimą, ji turėtų 
įvertinti naują planą per du mėnesius. 
Atitinkama valstybė narė ir Komisija 
prireikus gali susitarti pratęsti šį terminą 
pagrįstu laikotarpiu. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, turėtų patvirtinti 
naujojo plano vertinimą, priimdama 
įgyvendinimo sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 484
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą papildyti, iš 
dalies pakeisti arba pakeisti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, kai 
tokie veiksmai pateisinami objektyviomis 
aplinkybėmis. Komisija turėtų įvertinti 
pagrįstą prašymą ir per du mėnesius priimti 
naują sprendimą. Papildydamos, iš dalies 
keisdamos arba pakeisdamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus valstybės narės turėtų 
galėti pasinaudoti techninės paramos 
priemone pagal Reglamentą (ES) XX/YY 
[kuriuo nustatoma techninės paramos 
priemonė];

Or. en

Pakeitimas 485
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo, atsparumo 
didinimo ir pertvarkos planą, kai tokie 
veiksmai pateisinami objektyviomis 
aplinkybėmis. Komisija turėtų įvertinti 
pagrįstą prašymą ir per keturis mėnesius 
priimti naują sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
metinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, kai tokie 
veiksmai pateisinami objektyviomis 
aplinkybėmis. Komisija turėtų įvertinti 
pagrįstą prašymą ir per du mėnesius priimti 
naują sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 487
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
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Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius atlikti naują 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per du mėnesius priimti naują 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per du mėnesius priimti naują 
sprendimą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija turėtų būti susipažinusi su bendruoju ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano turiniu, pagrįsta nustatyti trumpesnį iš dalies pakeistų planų vertinimo 
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laikotarpį.

Pakeitimas 490
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Šiuo tikslu papildoma paskolos 
parama turėtų būti susieta su 
papildomomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, palyginti su 
finansinės paramos (t. y. negrąžintinos 
paramos) tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis;

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Atsižvelgiant į valstybių narių 
finansinių išteklių trūkumą ir 
neatidėliotiną poreikį skatinti šio 
reglamento tikslų įgyvendinimą, Komisija 
turėtų iš anksto skirti bent 20 proc. visos 
fondų paramos, nurodytos sprendime, 
kuriuo patvirtinamas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas;

Or. en

Pakeitimas 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
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nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Šiuo tikslu papildoma paskolos 
parama turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis;

nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Šiuo tikslu papildoma paskolos 
parama turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Išmokėjimai turėtų būti 
atliekami tik pasiekus atitinkamas 
tarpines reikšmes;

Or. en

Pakeitimas 492
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Šiuo tikslu papildoma paskolos 
parama turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis;

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planams 
turėtų būti teikiama kaip finansavimas, 
grindžiamas pasiektais rezultatais, 
įvertintais atsižvelgiant į patvirtintuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nurodytas moksliškai 
pagrįstas ir laiko atžvilgiu nustatytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes. 
Šiuo tikslu papildoma paskolos parama 
turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis;

Or. en

Pakeitimas 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Šiuo tikslu papildoma paskolos 
parama turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis;

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas aiškias tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes. Šiuo tikslu papildoma 
paskolos parama turėtų būti susieta su 
papildomomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, palyginti su 
finansinės paramos (t. y. negrąžintinos 
paramos) tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis;

Or. en

Pakeitimas 494
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) reikėtų parengti konkrečius 
reikalavimus dėl patikimo finansų 
valdymo ataskaitų, kurias valstybės narės 
pateiktų metinėje įgyvendinimo 
ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) valstybės narės turėtų pateikti 
ataskaitą dėl patikimo finansų valdymo 
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savo metinėse įgyvendinimo ataskaitose. 
Todėl reikia parengti konkrečius 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
lėšų susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų ir mokėjimų. 
Kad būtų užtikrintas nuspėjamumas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti prašymus sumą išmokėti per du 
kartus per metus;

Or. en

Pakeitimas 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Sprendime dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano tvirtinimo 
Komisija turėtų suteikti galimybę gauti 
išankstinį finansavimą, neviršijantį 
20 proc. visos paramos. Jei valstybė narė 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas. Europos Parlamentas ir Taryba 
turėtų būti iš anksto laiku informuojami 
apie bet kokią susijusią prieštaravimų 
procedūrą; 

Or. en

Pakeitimas 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
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susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti, panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą ir jį susigrąžinti. Reikėtų 
nustatyti atitinkamas prieštaravimų 
procedūras, užtikrinančias, kad Komisijos 
sprendime dėl sumų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
narių teisė pateikti pastabas. Turėtų būti 
nustatytos sankcijos už sukčiavimą ar 
netinkamą finansinio įnašo naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
deleguotuoju aktu reikėtų nustatyti 
konkrečias taisykles dėl biudžetinių 
įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
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mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visiško įgyvendinimo 
įvertinimu. Jei valstybė narė ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
neįgyvendina patenkinamai, turėtų būti 
įmanoma sustabdyti ir panaikinti finansinio 
įnašo mokėjimą. Reikėtų nustatyti 
atitinkamas prieštaravimų procedūras, 
užtikrinančias, kad Komisijos sprendime 
dėl sumų mokėjimo sustabdymo, 
panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
narių teisė pateikti pastabas;

Or. en

Pakeitimas 501
Sirpa Pietikäinen



PE655.953v01-00 262/320 AM\1211941LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, finansinio įnašo mokėjimas 
turėtų būti nedelsiant sustabdytas ir 
panaikintas. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų 
turėti galimybę pateikti prašymus sumą 
išmokėti per du kartus per metus. 
Mokėjimai turėtų būti išmokami dalimis ir 
grindžiami Komisijos pateiktu teigiamu 

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų 
pateikti prašymus sumą išmokėti per du 
kartus per metus. Mokėjimai turėtų būti 
išmokami dalimis ir grindžiami Komisijos 
pateiktu teigiamu valstybės narės 
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valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
įvertinimu. Jei valstybė narė ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
neįgyvendina patenkinamai, turėtų būti 
įmanoma sustabdyti ir panaikinti finansinio 
įnašo mokėjimą. Reikėtų nustatyti 
atitinkamas prieštaravimų procedūras, 
užtikrinančias, kad Komisijos sprendime 
dėl sumų mokėjimo sustabdymo, 
panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
narių teisė pateikti pastabas;

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą ir visų pirma 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nustatoma problemų, dėl kurių reikia 
skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama 
valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį 
finansavimą dėl netinkamo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo arba esant teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, įskaitant 
pilietinės visuomenės iniciatyvas, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau turėtų būti remiami Priemone, o 
finansavimas turėtų būti prieinamas 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas;

Or. en
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Pakeitimas 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą. Kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali bet 
kuriuo metu išklausyti už ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
atsakingus valstybių narių atstovus ir bet 
kurios kitos atitinkamos institucijos ir 
suinteresuotųjų subjektų atstovus ir 
aptarti šiame reglamente numatytas ir 
pagal jį taikytinas priemones;

Or. en

Pakeitimas 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas pusmetį 
per Europos semestrą turėtų teikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti 
deramai atspindimos valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
turėtų būti naudojamos kaip priemonė 
pranešti apie ekonomikos gaivinimo ir 
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įgyvendinimo pažangą; atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą. Įgyvendindamos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
valstybės narės gali pasinaudoti techninės 
paramos priemone pagal Reglamentą 
(ES) Nr. XX/YYYY [kuriuo nustatoma 
techninės paramos priemonė];

Or. en

Pakeitimas 506
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą, pasikonsultavusios su 
socialiniais partneriais ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis, turėtų teikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti 
deramai atspindimos valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
turėtų būti naudojamos kaip priemonė 
pranešti apie ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 507
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo, atsparumo didinimo ir 
pertvarkos plano įgyvendinimo pažangos 
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ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

ataskaitas. Tokios ataskaitos, akredituotos 
nepriklausomų ekspertų ir patikrintos 
trečiosios šalies auditorių, gali būti 
atspindimos nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį 
per Europos semestrą turėtų teikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti 
deramai atspindimos valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
turėtų būti naudojamos kaip priemonė 
pranešti apie ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas pusmetį 
turėtų teikti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas. Tokios ataskaitos 
turėtų būti deramai atspindimos valstybių 
narių nacionalinėse reformų programose, 
kurios turėtų būti naudojamos kaip 
priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas pusmetį 
per Europos semestrą turėtų teikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti 
deramai atspindimos valstybių narių 
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programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

nacionalinėse reformų programose, kurios 
turėtų būti naudojamos kaip priemonė 
pranešti apie ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
vienu metu pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, o komunikacijos 
veiklą, prireikus, turėtų vykdyti Komisija. 
Komisija turėtų užtikrinti Priemonės 
išlaidų matomumą aiškiai nurodydama, 
kad remiami projektai turėtų būti aiškiai 
pažymėti žyma „ES ekonomikos 
gaivinimo iniciatyva“. Siekiant užtikrinti 
visišką skaidrumą, turi būti atskleisti 
potencialūs finansinių priemonių naudos 
gavėjai, naudos gavėjai, dalyviai ir 
galutiniai gavėjai. Jų sąrašas turi būti 
pateikiamas skaitmeninėje ES fondų 
stebėjimo sistemoje, kurią turi parengti 
Komisija;

Or. en

Pakeitimas 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
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pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija. Taryba ir Parlamentas, 
kaip ir Europos biudžeto valdymo 
institucija, lygiomis teisėmis dalyvauja 
prieš planų patvirtinimą rengiamose 
papildomose konsultacijose ar 
informavimo veikloje;

Or. en

Pakeitimas 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
vienu metu pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, o komunikacijos 
veiklą, prireikus, turėtų vykdyti Komisija. 
Komisija turėtų užtikrinti Priemonės 
išlaidų matomumą nurodydama, kad 
remiami projektai turėtų būti aiškiai 
pažymėti žyma „ES ekonomikos 
gaivinimo iniciatyva“;

Or. en

Pakeitimas 513
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo ir 
atskaitomybės, apie Komisijos patvirtintus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus turėtų būti nedelsiant 
vienodomis sąlygomis pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, o komunikacijos 
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veiklą, prireikus, turėtų vykdyti Komisija;
Or. en

Pakeitimas 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
vienu metu pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai, o komunikacijos 
veiklą, prireikus, turėtų vykdyti Komisija;

Or. en

Pakeitimas 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus metinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
turėtų būti pranešama Europos Parlamentui 
ir Tarybai, o komunikacijos veiklą, 
prireikus, turėtų vykdyti Komisija;

Or. en

Pakeitimas 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad komunikacinė veikla, ypač 
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atsižvelgiant į įpareigojimą užtikrinti 
paramos, teikiamos pagal Priemonę, 
matomumą būtų tinkamai platinama 
atitinkamu regioniniu ir vietos lygmeniu 
daugelyje vietų nediskriminaciniu būdu;

Or. en

Pakeitimas 517
Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą 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, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo 
planus Komisijai, pateiktų atitinkamą 
informaciją apie esamą ar planuojamą 
Sąjungos finansavimą. Finansinė parama 
pagal Priemonę turėtų papildyti pagal 
kitus Sąjungos fondus ir programas 
teikiamą paramą, o pagal Priemonę 
finansuojami reformų ir investiciniai 
projektai turėtų galėti būti finansuojami 
pagal kitas Sąjungos programas ir 
priemones, jei tokia parama 
nepadengiamos tos pačios išlaidos;

(35) Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslai yra 
bendri kitoms ES programoms, ir tai turi 
papildomumo ir sąveikos pranašumų. 
Tačiau dėl to padidėja dvigubo 
finansavimo ir skirtingų programų 
konkurencijos rizika, ypač jei schema 
apima projektus, kurie gali būti laikomi 
tinkamais finansuoti pagal kitas politikos 
sritis, pvz., sanglaudos, transporto, 
energetikos ir mokslinių tyrimų;

Or. en

Pakeitimas 518
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą 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, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo planus 
Komisijai, pateiktų atitinkamą informaciją 
apie esamą ar planuojamą Sąjungos 
finansavimą. Finansinė parama pagal 
Priemonę turėtų papildyti pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas teikiamą 
paramą, o pagal Priemonę finansuojami 
reformų ir investiciniai projektai turėtų 
galėti būti finansuojami pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei tokia 
parama nepadengiamos tos pačios išlaidos;

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą turėtų atitikti ir papildyti 
vykdomas Sąjungos programas, kartu 
vengiant dvigubo tų pačių išlaidų 
finansavimo. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas tam, kad būtų išvengta 
dubliavimosi su kitomis programomis, 
kaip antai Teisingos pertvarkos fondu 
arba programa „InvestEU“. Visų pirma, 
Komisija ir valstybė narė visais proceso 
etapais turėtų užtikrinti veiksmingą 
koordinavimą, kad būtų apsaugotas 
finansavimo šaltinių nuoseklumas, darna, 
papildomumas ir sąveika. Todėl turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės, 
teikdamos savo planus Komisijai, pateiktų 
atitinkamą informaciją apie esamą ar 
planuojamą Sąjungos finansavimą. 
Finansinė parama pagal Priemonę turėtų 
papildyti pagal kitus Sąjungos fondus ir 
programas teikiamą paramą, o pagal 
Priemonę finansuojami reformų ir 
investiciniai projektai turėtų galėti būti 
finansuojami pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones, jei tokia parama 
nepadengiamos tos pačios išlaidos;

Or. fr

Pakeitimas 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą turėtų atitikti ir papildyti 
vykdomas Sąjungos programas, kartu 

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą turėtų atitikti ir papildyti 
vykdomas Sąjungos programas, kartu 
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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, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo planus 
Komisijai, pateiktų atitinkamą informaciją 
apie esamą ar planuojamą Sąjungos 
finansavimą. Finansinė parama pagal 
Priemonę turėtų papildyti pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas teikiamą 
paramą, o pagal Priemonę finansuojami 
reformų ir investiciniai projektai turėtų 
galėti būti finansuojami pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei tokia 
parama nepadengiamos tos pačios išlaidos;

vengiant dvigubo tų pačių išlaidų 
finansavimo. Visų pirma, Komisija ir 
valstybė narė visais proceso etapais turėtų 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą, kad 
būtų apsaugotas finansavimo šaltinių ir 
techninės paramos, gautos pagal 
techninės paramos priemonę, 
nuoseklumas, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo planus 
Komisijai, pateiktų atitinkamą informaciją 
apie esamą ar planuojamą Sąjungos 
finansavimą. Finansinė parama pagal 
Priemonę turėtų papildyti pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas teikiamą 
paramą, o pagal Priemonę finansuojami 
reformų ir investiciniai projektai turėtų 
galėti būti finansuojami pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei tokia 
parama nepadengiamos tos pačios išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą 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, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo planus 
Komisijai, pateiktų atitinkamą informaciją 
apie esamą ar planuojamą Sąjungos 
finansavimą. Finansinė parama pagal 

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, taip pat interesų 
konfliktų išvengimą, veiksmai pagal šį 
reglamentą 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, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo planus 
Komisijai, pateiktų atitinkamą informaciją 
apie esamą ar planuojamą Sąjungos 
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Priemonę turėtų papildyti pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas teikiamą 
paramą, o pagal Priemonę finansuojami 
reformų ir investiciniai projektai turėtų 
galėti būti finansuojami pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei tokia 
parama nepadengiamos tos pačios išlaidos;

finansavimą. Finansinė parama pagal 
Priemonę turėtų papildyti pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas teikiamą 
paramą, o pagal Priemonę finansuojami 
reformų ir investiciniai projektai turėtų 
galėti būti finansuojami pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei tokia 
parama nepadengiamos tos pačios išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) visos lėšos, išleistos pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, turėtų būti 
panaudotos veiksmingai, siekiant dvigubo 
teigiamo poveikio Europos atsigavimui po 
krizės ir Europos perėjimui prie tvarios 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 522
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) atsižvelgiant į atskaitomybės ir 
skaidrumo principus, pagal Priemonę 
skirtoms lėšoms turėtų būti taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Europos Parlamente;

Or. en

Pakeitimas 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo, visų pirma 
tenkančio valstybėms narėms. Prireikus šie 
reikalavimai turėtų apimti išmatuojamus 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonių poveikį vietoje. Tam 
reikia parengti specialią rezultatų 
suvestinę. Pagal priemonę skirtoms 
lėšoms turėtų būti taikoma biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūra Europos 
Parlamente. Stebėsenos tikslais renkami 
duomenys turi būti išskaidyti pagal lytį ir 
pajamų lygį;

Or. en

Pakeitimas 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
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apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Tam reikia parengti specialią 
rezultatų suvestinę, suderintą su 
socialinių ir makroekonominių rezultatų 
suvestinėmis;

Or. en

Pakeitimas 525
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Stebėsenos tikslais renkami 
duomenys turi būti išskaidyti pagal lytį;

Or. en

Pakeitimas 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
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reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Socialinių rodiklių suvestinė yra 
vienas iš vertinimo pagrindų;

Or. en

Pakeitimas 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Pagal Priemonę skirtoms lėšoms 
turėtų būti taikoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra;

Or. en

Pakeitimas 528
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. (36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
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Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti suderintus išmatuojamus tvarumo 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonių poveikį aplinkai, 
ekonomikai ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas. Šiose 
ataskaitose turėtų būti pateikiama išsami 
informacija apie patvirtintų ir patvirtinimo 
laukiančių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų skaičių, 
pažangą, kurią atitinkamos valstybės 
narės pasiekė įgyvendindamos planus 
pagal šią Priemonę, kiekvienos valstybės 
narės siektinų reikšmių ir tarpinių 
reikšmių įgyvendinimą, sumas, kurios 
paskirtos ir išmokėtos kiekvienai valstybei 
narei, ir bendras sumas, pateiktus 
prašymus dėl mokėjimų, priimtus 
sprendimus dėl mokėjimų, mokėjimų 
sustabdymą ar panaikinimą, lėšų 
susigrąžinimą ir lėšų gavėjus, taip pat visa 
kita svarbi informacija, kuria 
užtikrinamas visapusiškas skaidrumas ir 
atskaitomybė; jose taip pat turėtų būti 
pateikta informacija apie per praėjusį 
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ketvirtį Priemonei pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę skirtų 
pajamų dydį, suskirstytą pagal biudžeto 
eilutes, ir pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti. Laikydamasi skaidrumo ir 
atskaitomybės principų, Europos 
Parlamentui paprašius, Komisija turėtų 
dalyvauti kas ketvirtį rengiamuose 
Europos Parlamento klausymuose ir 
atsiskaityti už veiklą ir informaciją, 
įtrauktą į ketvirtines ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo pusmečio ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti ir kiekvienos atskirtos 
valstybės skirtų pajamų, kuriomis 
prisidedama prie bendro tikslo 30 proc. 
ES biudžeto lėšų skirti Sąjungos klimato 
ir aplinkosaugos tikslų siekimui, 
vertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 531
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti, kaip metinių integruotųjų 
finansinių ir atskaitomybės ataskaitų dalį, 
ir pagal Europos Parlamento biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip 
atskirame skyriuje pateikiamą Komisijos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitos 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 532
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo pusmečio ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 



PE655.953v01-00 280/320 AM\1211941LT.docx

LT

joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti. Joje taip pat turėtų būti 
pateikta informacija apie pažangą 
siekiant atskirų tarpinių reikšmių, 
siektinų reikšmių ir atitinkamų rodiklių, 
nustatytų kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane;

Or. en

Pakeitimas 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą, kaip 
metinių integruotųjų finansinių ir 
atskaitomybės ataskaitų dalį, ir taikant 
specialią Europos Parlamento biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

Or. en
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Pakeitimas 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti. Todėl Komisija turėtų 
pasiūlyti bendruosius rezultatų ir 
pažangos vertinimo rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 535
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo pusmečio ataskaitą, kad 
būtų užkirstas kelias sukčiavimui. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
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pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

 fr

Pakeitimas 536
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir 
jų poveikį lyčių lygybei; joje taip pat turėtų 
būti pateikta informacija apie per 
praėjusius metus Priemonei pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
skirtų pajamų dydį, suskirstytą pagal 
biudžeto eilutes, ir pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo pusmečio ataskaitą. Šioje 
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ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 538
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) didžiausias uždavinys kyla dėl 
išskirtinio ir laikino Priemonės pobūdžio, 
nes per trumpą laikotarpį reikia 
įgyvendinti struktūrines reformas ir 
atsparumo didinimo ir ekonomikos 
gaivinimo planus. Europos Parlamentas 
turi atidžiai stebėti visą procesą ir 
užtikrinti griežtą demokratinę kontrolę 
piliečių labui. Šiuo tikslu Parlamentas 
galėtų sukurti laikinąjį specialųjį 
komitetą, kuris būtų atsakingas už 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo ataskaitų 
teikimo priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 539
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės tikslai, ar veiksmingai 
naudojami jos ištekliai ir kokia jos 
pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis;

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio lyčių pusiausvyra 
grindžiamas vertinimas, konsultuojantis 
su moterų pilietinės visuomenės 
organizacijomis bei biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą ekspertais, 
kaip įgyvendinami šiuo reglamentu 
nustatytos Priemonės tikslai, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai ir 
kokia jos pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei;

Or. en

Pakeitimas 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės tikslai, ar veiksmingai 
naudojami jos ištekliai ir kokia jos 
pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis;

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės tikslai, ar veiksmingai 
naudojami jos ištekliai ir kokia jos 
pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis socialinis, 
ekonominis, regioninis ir su aplinkosauga 
susijęs Priemonės poveikis, įskaitant 
kiekvienos valstybės narės konkrečius 
duomenis ir rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Priemonė turėtų būti prieinama 
„įsipareigojimą dėl teisinės valstybės 
principo laikymosi“ pasirašiusioms 
valstybėms narėms, kurios yra 
įsipareigojusios laikytis Sutartyse 
įtvirtinto teisinės valstybės principo ir 
pagrindinių Sąjungos vertybių;

Or. en

Pakeitimas 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38b) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai inicijuoti įsipareigojimų 
vykdymo ar mokėjimų asignavimų 
sustabdymą pagal Priemonę valstybėms 
narėms, jei nustatomi visuotiniai teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumai, 
kurie daro neigiamą poveikį patikimo 
finansų valdymo principams ar Sąjungos 
finansinių interesų apsaugai arba kelia 
pavojų, kad toks poveikis bus. Priemonėje 
turėtų būti nurodytos aiškios sustabdymo 
mechanizmo inicijavimo ar jo 
panaikinimo taisyklės ir procedūros. 
Todėl pagal šią Priemonę skiriamo 
finansavimo sustabdymo mechanizmo 
inicijavimo ir vėlesnio šių lėšų įtraukimo į 
rezervą procedūra turėtų būti blokuojama 
tik tuo atveju, jei tam nepritaria Taryba 
kvalifikuota savo narių balsų dauguma 
arba Parlamentas savo narių balsų 
dauguma;

Or. en
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Pakeitimas 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai, kuriuos turi 
įgyvendinti valstybės narės, ir atitinkamas 
joms skirtas finansinis įnašas turėtų būti 
nustatyti Komisijos įgyvendinimo aktu. 
Siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija 
įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimu ir finansinės 
paramos išmokėjimu pasiekus atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 

Išbraukta.
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netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 
susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;
__________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. en

Pakeitimas 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu;
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įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 
susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;
__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu;
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susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;
__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotaisiais aktais. 
Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus, susijusius su ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
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įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose, taikant 
jame nustatytą nagrinėjimo procedūrą. 
Priėmus deleguotąjį aktą, atitinkama 
valstybė narė ir Komisija turėtų galėti 
susitarti dėl tam tikrų techninio pobūdžio 
veiklos susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
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įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
deleguotąjį aktą, atitinkama valstybė narė 
ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl tam 
tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tokie susitarimai, taip pat 
atitinkamų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasirinkimas turi suteikti 
galimybę įtraukti su infrastruktūra 
susijusias investicijas į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
kurioms dėl jų dydžio ir sudėtingumo gali 
reikėti ilgesnių įgyvendinimo laikotarpių;
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taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 
susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;
__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas ir su juo susijęs biudžeto 
lėšų pervedimas turėtų būti nustatyti 
Europos Parlamento ir Tarybos priimtu 
teisėkūros aktu. Priėmus aktą, atitinkama 
valstybė narė ir Komisija turėtų galėti 
susitarti dėl tam tikrų techninio pobūdžio 
veiklos susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
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reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en
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Pakeitimas 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu, Europos 
Parlamentui ir Tarybai priėmus 
sprendimą dėl deleguotojo akto dėl 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo planų 
poveikio visuotiniams tikslams ir 
strategijoms, nurodytiems Sąjungos 
metinėje tvaraus augimo strategijoje, ir 
poveikio ES biudžetui. Siekiant užtikrinti 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija 
įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimu ir finansinės 
paramos išmokėjimu pasiekus atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
turėtų naudotis pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 
taikant jame nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą13. Priėmus įgyvendinimo aktą, 
atitinkama valstybė narė ir Komisija turėtų 
galėti susitarti dėl tam tikrų techninio 
pobūdžio veiklos susitarimų, kuriuose būtų 
išsamiai nustatyti įgyvendinimo aspektai, 
susiję su terminais, tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
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finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 550
Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga. Todėl 
akivaizdu, kad valstybėms narėms, 
kuriose yra visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, neturėtų būti 
skiriama parama pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
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mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu, Europos 
Parlamentui ir Tarybai priėmus 
sprendimą dėl deleguotojo akto dėl 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo planų 
poveikio visuotiniams tikslams ir 
strategijoms, nurodytiems Sąjungos 
metinėje tvaraus augimo strategijoje, ir 
poveikio ES biudžetui. Siekiant užtikrinti 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija 
įgyvendinimo ir deleguotaisiais 
įgaliojimais, susijusiais su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
priėmimu ir finansinės paramos 
išmokėjimu pasiekus atitinkamas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes, turėtų 
naudotis pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 182/201113 ir SESV 290 straipsnį. 
Priėmus įgyvendinimo aktą, atitinkama 
valstybė narė ir Komisija turėtų galėti 
susitarti dėl tam tikrų techninio pobūdžio 
veiklos susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
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reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 



PE655.953v01-00 300/320 AM\1211941LT.docx

LT

susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis, 
demokratinė stabdžių ir atsvarų sistema, 
nepriklausoma teismų sistema, 
žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos 
laisvė – būtinos patikimo finansų valdymo 
ir veiksmingo ES finansavimo bei kovos su 
korupcija sąlygos;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
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Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis, 
demokratinė stabdžių ir atsvarų sistema, 
nepriklausoma teismų sistema, 
žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos 
laisvė – būtinos patikimo finansų valdymo 
ir veiksmingo ES finansavimo bei kovos su 
korupcija sąlygos;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 554
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
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Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planų 
priėmimu ir finansinės paramos 
išmokėjimu pasiekus atitinkamas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes, turėtų 
naudotis pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 
taikant jame nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą13. Priėmus įgyvendinimo aktą, 
atitinkama valstybė narė ir Komisija turėtų 
galėti susitarti dėl tam tikrų techninio 
pobūdžio veiklos susitarimų, kuriuose būtų 
išsamiai nustatyti įgyvendinimo aspektai, 
susiję su terminais, moksliškai pagrįstais ir 
laiko atžvilgiu nustatytais tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių tvarumo 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo, atsparumo 
didinimo ir pertvarkos plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
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narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti patvirtinti 
Tarybos ir Europos Parlamento 
deleguotuoju aktu, pasiūlius Komisijai. 
Komisija turėtų naudotis įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 
taikant jame nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą13. Priėmus deleguotąjį aktą, 
atitinkama valstybė narė ir Komisija turėtų 
galėti susitarti dėl tam tikrų techninio 
pobūdžio veiklos susitarimų, kuriuose būtų 
išsamiai nustatyti įgyvendinimo aspektai, 
susiję su terminais, tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
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horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti patvirtinti 
Tarybos įgyvendinimo sprendimu ir 
Komisijos pasiūlymu. Siekiant užtikrinti 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija 
įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimu ir finansinės 
paramos išmokėjimu pasiekus atitinkamas 
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reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
turėtų naudotis pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 
taikant jame nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą13. Priėmus įgyvendinimo 
sprendimą, atitinkama valstybė narė ir 
Komisija turėtų galėti susitarti dėl tam 
tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en
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Pakeitimas 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Komisija turėtų 
naudotis įgaliojimais priimti aktus, 
susijusius su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį. 
Priėmus deleguotąjį aktą, atitinkama 
valstybė narė ir Komisija turėtų galėti 
susitarti dėl tam tikrų techninio pobūdžio 
veiklos susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
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vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti deleguotieji įgaliojimai. 
Komisija deleguotaisiais įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
aiškias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą. Priėmus 
deleguotąjį aktą, atitinkama valstybė narė 
ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl tam 
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tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
aiškių tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti deleguotieji įgaliojimai. 
Komisija deleguotaisiais įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
deleguotąjį aktą, atitinkama valstybė narė 
ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl tam 
tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
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taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) siekiant užtikrinti spartų 
ekonomikos atsigavimą, parama turėtų 
būti teikiama kuo greičiau ir 
veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos 
institucijos, dalyvaujančios sprendimų 
priėmimo procese, turėtų padaryti viską, 
ką gali, kad sutrumpintų paraiškų 
nagrinėjimo laiką ir supaprastintų 
procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad 
sprendimai dėl Priemonės lėšų 
mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir 
greitai;

Or. en

Pakeitimas 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Priemonė yra pagrindinė Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
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priemonės, kuri yra peržiūrėtos 
daugiametės finansinės programos dalis, 
programa. Pagal Priemonę skirtoms 
lėšoms vis dėlto turės būti taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Europos Parlamente;

Or. en

Pakeitimas 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) pagal šią Priemonę 
kompensuojamoms išlaidoms turėtų būti 
taikoma speciali biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, kurios metu 
patikrinama, ar įgyvendinimas vyko 
laikantis atitinkamų taisyklių, įskaitant 
patikimo finansų valdymo principus;

Or. en

Pakeitimas 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
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Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi pranešti apie bet 
kokius įtarimus dėl pažeidimų arba 
sukčiavimo ir visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams. Kad būtų 
nustatyti pažeidimo ir sukčiavimo atvejai 
ir apie juos pranešta, Komisija pasitelkia 
turimas IT priemones, kurias naudoja 
pagal šią Priemonę skiriamos paramos 
gavėjai;

__________________ __________________
14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
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dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en

Pakeitimas 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
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Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams. Europos 
prokuratūros veikloje dalyvaujančioms 
šalims skiriamas išankstinis papildomas 
finansavimas, kuris sudaro 5 proc. jų 
nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose numatytos 
sumos;

__________________ __________________
14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
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apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).
16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en

Pakeitimas 565
Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, taip pat teisinės 
valstybės principo nesilaikymą, prarastų, 
nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
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Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

__________________ __________________
14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
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1996 11 15, p. 2). 1996 11 15, p. 2).
17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en

Pakeitimas 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) precedento neturinčio masto 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone užtikrinamas kuo 
griežtesnis tikrinimas, atsižvelgiant į 
Europos mokesčių mokėtojų interesus. 
Todėl taikoma Sąjungos biudžeto 
sudarymo procedūra. Finansinių 
ataskaitų auditą turėtų atlikti Europos 
Audito Rūmai. Visam biudžetui taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra;

Or. en

Pakeitimas 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kadangi šio reglamento tikslų 
valstybės narės vienos negali deramai 

(41) Parlamentas laukia Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
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pasiekti, o tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
priimti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

priemonės vertinimo pagal Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo ir proporcingumo principą;

Or. en

Pakeitimas 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) planais remiamas Europos 
bendradarbiavimas ir kuriama papildoma 
nauda daugiau nei vienai valstybei narei 
tiek, kiek tai įmanoma ir tinkama, todėl 
daugiau nei vienos šalies 
bendradarbiavimu pagrįstos priemonės 
turėtų būti vertinamos palankiai;

Or. en

Pakeitimas 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) šis reglamentas yra svarbus 
žingsnis siekiant glaudesnės Sąjungos. 
Todėl Europos Parlamentui teikiamos 
programų veiksmingumo apžvalgos ir 
reguliarūs jų atnaujinimai, kad šią 
informaciją būtų galima panaudoti 
Konferencijos dėl Europos ateities 
diskusijose ir bendrosiose diskusijose apie 
Sąjungos ateitį;
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Or. en


