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Pakeitimas 73
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 įgyvendina užimtumo politiką, 
kurioje atsižvelgiama į užimtumo gaires. 
Todėl valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimas yra bendro 
intereso reikalas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 74
Joachim Kuhs

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 įgyvendina užimtumo politiką, 
kurioje atsižvelgiama į užimtumo gaires. 
Todėl valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimas yra bendro 
intereso reikalas;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 75
Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 76
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės ir socialinės perspektyvos. 
Sąjungoje atsirado naujų su krize susijusių 
uždavinių ir prioritetų ir daugiausia 
dėmesio skiriama ekonomikos gaivinimui 
ir atsparumo didinimui. Dėl jų Sąjungos 
atsakas turi būti skubus ir koordinuotas, 
kad valstybės narės galėtų įveikti 
socialines ir ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
2008 m. ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos patikimą ir atsparią 
ekonomiką ir finansų sistemas, pagrįstas 
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struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

stipriomis ir tvariomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. Kartu jos aiškiai 
parodė, kad reikia sparčiai ir nuosekliai 
reaguoti į pagrindinius išorinius 
sukrėtimus, kuriems reikia sveikatos 
sistemų, būtiniausių viešųjų paslaugų ir 
pagrindinių viešųjų sektorių pasirengimo, 
taip pat veiksmingų socialinės apsaugos 
mechanizmų. Todėl tam, kad ekonomika ir 
visuomenė grįžtų į sąžiningo, įtraukaus ir 
darnaus atsigavimo kelią ir atsikratytų 
ekonominių, socialinių ir teritorinių 
skirtumų Sąjungoje, kurie dėl pandemijos 
sustiprėjo, reikalingos augimą skatinančios 
reformos ir investicijos, skirtos spręsti 
struktūrines ekonomikos problemas ir 
didinti jos atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 77
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi 
būti skubus ir koordinuotas, kad valstybės 
narės galėtų įveikti ekonomines pasekmes 
ir sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 

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

stipriomis ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės negali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti;

Or. fr

Pakeitimas 78
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Ši sveikatos krizė parodė, 
kad itin trūksta valstybių narių viešųjų 
investicijų ir infrastruktūros. Ši priemonė 
turėtų padėti orientuoti ekonomikos 
modelį į Europos piliečių gerovės 
užtikrinimą ir socialinių ir aplinkosaugos 
tikslų įgyvendinimą. Šia priemone turi 
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atsparumą; būti siekiama užtikrinti tvarų atsigavimą, 
kai investicijomis prisidedama didinant 
ekonominę, teritorinę, aplinkosaugos ir 
socialinę sanglaudą, skatinant viešąsias 
investicijas ir sudarant sąlygas užtikrinti 
aukštą užimtumo lygį ir mažinti skirtumus 
Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes bei 
padarinius visuomenės sveikatai ir 
sumažinti socialinius padarinius bei 
poveikį aplinkai. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos reformos ir investicijos, skirtos 
didinti mūsų ekonomikos ir visuomenės 
tvarumą ir atsparumą. Sąjungos 
įsipareigojimai pagal Paryžiaus klimato 
susitarimą, JT darnaus vystymosi tikslai, 
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Europos socialinių teisių ramstis ir 
Europos žaliasis kursas turėtų būti 
pagrindiniai ekonomikos gaivinimo 
principai;

Or. en

Pakeitimas 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 82
Alfred Sant
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 

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

pasikeitė daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą, 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. Todėl tam, kad 
ekonomika ir visuomenė grįžtų į darnaus 
atsigavimo kelią, reikalingos augimą 
skatinančios reformos ir investicijos, 
skirtos spręsti struktūrines ekonomikos 
problemas, didinti jos atsparumą ir 
sumažinti jos priklausomybę nuo skolos 
finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 84
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 



PE657.172v01-00 12/181 AM\1212336LT.docx

LT

sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, taip pat pakankamais 
fiskaliniais rezervais, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 85
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 

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

efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) žalioji ir teisinga pertvarka turi 
būti Sąjungos atsigavimo ir Europos 
žaliojo kurso pagrindas, nes turi būti 
įgyvendinta naujoji ekonomikos augimo 
strategija. Šiuo atveju labai svarbu toliau 
kurti gerovės ekonomiką, susiejant 
ekonomikos konvergenciją, žmonių 
ekonominę ir socialinę pažangą ir darnų 
vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 

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

politikos srityse ir stebėti jų įgyvendinimą. 
Europos Parlamentas pabrėžė, kad 
įgyvendinant Europos semestrą socialiai 
teisingos reformos turi būti grindžiamos 
solidarumu, integracija, socialiniu 
teisingumu ir sąžiningu turto ir pajamų 
paskirstymu, taip sukuriant modelį, 
kuriuo užtikrinama lygybė, lygios 
galimybės ir socialinė apsauga, 
apsaugomos pažeidžiamos grupės ir 
keliamas visų piliečių gyvenimo lygis, 
kurie yra pagrindiniai Europos socialinių 
teisių ramsčio principai. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas lyčių 
lygybei, nes moterys ypač nukentėjo nuo 
ekonominių COVID-19 krizės padarinių, 
kaip pabrėžė tokios ES agentūros kaip 
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) ir 
Jungtinis tyrimų centras (JRC). Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės rengia savo nacionalines 
daugiametes investicijų strategijas. Šios 
strategijos pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė;

Or. en

Pakeitimas 88
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras, kurį įgyvendinant dėmesys 
sutelkiamas į Europos žaliojo kurso – 
Europos socialinių teisių ramsčio – 
principus ir Tvaraus vystymosi 
observatoriją, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
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pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę. Ilguoju 
laikotarpiu įgyvendinant semestrą turėtų 
būti atsižvelgta į tai, kad galimi ūkinės 
veiklos pokyčiai iš esmės priklauso nuo 
gebėjimo spręsti klimato kaitos problemą 
ir kur kas labiau saugoti aplinką nei 
didinti konkurencingumą, kurio nauda 
trumpalaikė. Įgyvendinant reformas pagal 
Europos semestrą reikia atsižvelgti į 
ilgalaikį poveikį visuomenei, klimatui ir 
aplinkai;

Or. fr

Pakeitimas 89
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras buvo pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Šiuo metu, kita 
vertus, Europos žaliasis kursas, darnaus 
vystymosi tikslai ir Europos socialinių 
teisių ramstis turi būti ekonomikos 
atsigavimo pagrindas, kuris turėtų atitikti 
solidarumo ir socialinio teisingumo 
principus. Šiuo atžvilgiu pastangos įveikti 
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remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

ekonomikos nuosmukį turi būti 
grindžiamos reikšmingu turto 
perskirstymo laipsniu, siekiant užtikrinti, 
kad krizės išlaidos nebūtų perkeltos vien 
pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms, 
kaip tai nutiko praeityje. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų 
prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės rengia savo nacionalines 
daugiametes investicijų strategijas. Šios 
strategijos pateikiamos kartu su 
metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
prioritetų, kurie bus remiami 
nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 

(4) Valstybės narės turėtų parengti 
savo nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;



AM\1212336LT.docx 17/181 PE657.172v01-00

LT

padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. fr

Pakeitimas 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Sąjungos lygmeniu ir kartu 
atsižvelgiant į skirtingus Europos 
Sąjungos įsipareigojimus, kaip antai JT 
darnaus vystymosi tikslų, Europos 
socialinių teisių ramsčio ir ES klimato ir 
biologinės įvairovės tikslų įgyvendinimas, 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras yra viena iš 
sistemų, skirtų nustatyti uždavinius ir 
stebėti, kaip valstybės narės sprendžia 
tuos uždavinius. Kad sustiprintų tuos 
prioritetus, valstybės narės rengia savo 
nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos pateikiamos 
kartu su metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip prioritetų, 
kurie bus remiami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti darniai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 
labiau padidinti programų, kurias Sąjunga 
visų pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) nacionalinės daugiametės 
investicijų strategijos pateikiamos kartu su 
metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip prioritetų, 
kurie bus remiami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti darniai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 
labiau padidinti programų, kurias Sąjunga 
visų pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 93
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 

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

kurie bus remiami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti darniai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 
labiau padidinti programų, kurias Sąjunga 
visų pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. es

Pakeitimas 94
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras laikomas pagrindu, padedančiu 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Tačiau 
dabartinė COVID-19 pandemija, taip pat 
ankstesnė 2008 m. ekonomikos ir finansų 
krizė parodė, kad reikia panaikinti 
Stabilumo ir augimo paktą ir pakeisti jį 
Darnaus vystymosi ir užimtumo paktu, 
kuriuo būtų skatinamas sąžiningas, 
įtraukus ir tvarus augimas, aukštos 
kokybės užimtumas ir aplinkos apsauga, 
laikantis Europos žaliojo kurso, Paryžiaus 
susitarimo, darnaus vystymosi tikslų ir 
Europos socialinių teisių ramsčio;

Or. en

Pakeitimas 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant sustiprinti Ekonominę ir 
pinigų sąjungą ir pagerinti jos 
demokratinę atskaitomybę, turėtų būti 
sukurta Europos ekonomikos ir finansų 
ministro pareigybė, kaip nurodyta 2017 m. 
gruodžio 6 d. Komisijos komunikate 
„Europos ekonomikos ir finansų 
ministras“ ir 2017 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Europos Sąjungos veikimo gerinimo 
remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis 
galimybėmis. Europos ekonomikos ir 
finansų ministras būtų Komisijos narys ir 
pirmininkautų Euro grupei ir Europos 
stabilumo mechanizmo valdytojų tarybai. 
Jis (ji) būtų atskaitingas (-a) Europos 
Parlamentui tiek dėl euro zonos, tiek 
išplėstiniu lygmeniu. Europos 
ekonomikos ir finansų ministras aktyviai 
dalyvautų prižiūrint, stebint ir vertinant 
techninę paramą valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro;

Or. en

Pakeitimas 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/82515 buvo 
sudaryta 2017–2020 m. struktūrinių 
reformų rėmimo programa (SRRP), 
kurios biudžetas – 142 800 000 EUR. 
SRRP buvo nustatyta siekiant stiprinti 
valstybių narių gebėjimą parengti ir 
įgyvendinti augimą skatinančias 

Išbraukta.
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administracines ir struktūrines reformas, 
be kita ko, padedant veiksmingai ir 
efektyviai naudotis Sąjungos fondais. 
Techninę paramą pagal tą programą 
teikia Komisija valstybės narės prašymu, 
ir ji gali apimti daug įvairių politikos 
sričių. Šiuo reglamentu siekiama tęsti tą 
valstybių narių palankiai įvertintą 
programą;
_________________
15 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 
struktūrinių reformų rėmimo programos 
sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, 
p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 97
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/82515 buvo sudaryta 
2017–2020 m. struktūrinių reformų 
rėmimo programa (SRRP), kurios 
biudžetas – 142 800 000 EUR. SRRP buvo 
nustatyta siekiant stiprinti valstybių narių 
gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 
skatinančias administracines ir struktūrines 
reformas, be kita ko, padedant veiksmingai 
ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. 
Techninę paramą pagal tą programą teikia 
Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali 
apimti daug įvairių politikos sričių. Šiuo 
reglamentu siekiama tęsti tą valstybių narių 
palankiai įvertintą programą;

(5) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/82515 buvo sudaryta 
2017–2020 m. struktūrinių reformų 
rėmimo programa (SRRP), kurios 
biudžetas – 142 800 000 EUR. SRRP buvo 
nustatyta siekiant stiprinti valstybių narių 
gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 
skatinančias administracines ir struktūrines 
reformas, be kita ko, padedant veiksmingai 
ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. 
Techninę paramą pagal tą programą teikia 
Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali 
apimti daug įvairių politikos sričių. Šiuo 
reglamentu siekiama tęsti tą valstybių narių 
palankiai įvertintą programą, kartu 
įtraukiant būtinus tobulinimo ir 
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koregavimo veiksmus;

_________________ _________________
15 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 
struktūrinių reformų rėmimo programos 
sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1).

15 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 
struktūrinių reformų rėmimo programos 
sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau stiprinti paramą 
valstybėms narėms įgyvendinant reformas 
ir investicijas šiuo reglamentu reikėtų 
sukurti techninės paramos priemonę. 
Techninės paramos priemonė turėtų 
atlikti pagrindinį vaidmenį remiant 
valstybes nares rengiant ir įgyvendinant 
jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

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

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu reikėtų sukurti techninės 
paramos priemonę, taip pat remti 
neatidėliotiną nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimą pagal laikinąją Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę;

Or. en

Pakeitimas 100
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu reikėtų sukurti techninės 
paramos priemonę, atkreipiant dėmesį į 
tai, jog dėl to, kad pasiūlymas skubus 
nebuvo atliktas joks naujas poveikio 
vertinimas;

Or. fr

Pakeitimas 101
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 

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

SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu reikėtų sukurti techninės 
paramos priemonę ir įgyvendinti 
investicijas, kuriomis skatinamas 
sąžiningas, įtraukus ir tvarus augimas bei 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
konvergencija;

Or. en

Pakeitimas 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu galėtų būti sukurta techninės 
paramos priemonė;

Or. en

Pakeitimas 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu buvo sukurta sustiprinta 
techninės paramos priemonė;

Or. en
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Pakeitimas 104
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Europos žaliąjį kursą, Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, techninės paramos 
priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams ir bent 10 proc. – 
biologinės įvairovės tikslams įgyvendinti. 
Be to, atsižvelgiant į Sąjungos 
įsipareigojimą įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, techninės 
paramos priemonė turėtų padėti 
įgyvendinti socialiai atsakingas reformas, 
pagrįstas solidarumu, integracija, 
socialiniu teisingumu ir sąžiningu turto 
paskirstymu, siekiant užtikrinti lygybę, 
įtrauktį ir socialinę apsaugą, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes, kurti aukštos 
kokybės darbo vietas ir pagerinti visų 
piliečių gyvenimo sąlygas. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir perėjimo prie 
sąžiningos, įtraukios, tvarios ir atsparios 
žiedinės ekonomikos rėmimą, laikantis 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m.;

Or. en
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Pakeitimas 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos tvaraus augimo 
strategija, ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, Europos 
socialinių teisių ramstį ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams ir 10 proc. – biologinės 
įvairovės tikslams įgyvendinti. Techninės 
paramos priemonė taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus pagal Europos socialinių 
teisių ramstį. Atitinkami veiksmai turėtų 
būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant biologinės įvairovės ir 
gamtinio kapitalo apsaugą ir žiedinės 
ekonomikos rėmimą, laikantis Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį (7) atsižvelgiant į neatidėliotinus 
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kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir pasiekti 
bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai turėtų būti nustatyti 
priemonės rengimo ir įgyvendinimo metu, 
o atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūros procedūras jie turėtų būti 
pakartotinai įvertinti. Tai taip pat turėtų 
padėti Sąjungoje spręsti bendresnes 
aplinkos ir socialines problemas, įskaitant 
gamtinio kapitalo apsaugą ir žiedinės 
ekonomikos rėmimą, laikantis Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.;

veiksmus, kurių reikia imtis po COVID-19 
krizės, Sąjunga turi sustabdyti Europos 
žaliąjį kursą, kuris yra Europos augimo 
strategija, 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 107
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti, įtraukiant pagrindinius veiklos, 
rezultatų ir poveikio rodiklius, kurie 
reguliariai renkami, įskaitant siektinas 
tikslines vertes. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
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darbotvarkės iki 2030 m.; socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

Or. fr

Pakeitimas 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams, o 10 proc. Sąjungos 
biudžeto – biologinės įvairovės tikslams 
įgyvendinti. Atitinkami veiksmai turėtų 
būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 109
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą, kuri yra socialinių 
teisių ramstis, ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, techninės paramos 
priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 40 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

Or. fr

Pakeitimas 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra indėlis į Europos augimo 
strategiją, ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
techninės paramos priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Atitinkami veiksmai turėtų 
būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
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įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 111
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtos 
išteklių apsaugą ir energetikos pertvarkos 
skatinimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 112
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus. Atitinkami veiksmai 
turėtų būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m., atsižvelgiant į augimo tikslus 
ir Stabilumo paktą;

Or. es

Pakeitimas 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo 
strategija, ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
techninės paramos priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Atitinkami veiksmai turėtų 
būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos, 
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pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m.;

socialines ir skaitmeninimo problemas, 
įskaitant gamtinio kapitalo apsaugą ir 
žiedinės ekonomikos rėmimą, laikantis 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgiant į skaitmeninimo 
svarbą visose Sąjungos ekonomikos ir 
visuomenės srityse, įgyvendinant 
techninės paramos priemonę turėtų būti 
remiamos valstybių narių pastangos 
užtikrinti skaitmeninį atsigavimą ir 
pertvarką vykdant reformas ir 
investuojant į skaitmeninę infrastruktūrą 
ir įgūdžius bei e. valdžios sprendimus, 
kurie padėtų siekti tikslo sukurti bendrąją 
skaitmeninę rinką;

Or. en

Pakeitimas 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti stiprinti 
valstybių narių ir regioninių bei vietos 
valdžios institucijų administracinius 
gebėjimus tiek, kiek tai susiję su jų 
institucijomis, viešojo administravimo ir 
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atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

ekonomikos bei socialiniais sektoriais, ir 
turėtų teikti pagalbą nacionalinėms, 
regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms rengiant, plėtojant ir 
įgyvendinant reformas. Be to, jos turėtų 
skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas ir 
investicijas, kurios skatintų tvarų ir 
sąžiningą ekonominį, socialinį ir lyčių 
lygybe grindžiamą atsigavimą po COVID-
19 pandemijos. Tuo tikslu ji turėtų padėti 
stiprinti valstybių narių administracinius 
gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisę, 
susijusius su institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančiais uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 116
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą bei regionų vystymąsi remiant 
valstybių narių pastangas įgyvendinti 
reformas ir investicijas, kurios yra būtinos 
ekonominiam ir socialiniam atsigavimui, 
atsparumui ir konvergencijai pasiekti 
sąžiningu ir integraciniu būdu. Tuo tikslu 
ji turėtų padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais, taip pat pagrindinius 
prioritetus ir tikslus, tokius kaip Europos 



PE657.172v01-00 34/181 AM\1212336LT.docx

LT

žaliasis kursas, Paryžiaus susitarimas, 
principas „nedaryti reikšmingos žalos“, 
darnaus vystymosi tikslai, Europos 
socialinių teisių ramstis, skaitmeninė 
pertvarka ir inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą remiant valstybių 
narių pastangas įgyvendinti reformas, 
kurios yra būtinos ekonominiam ir 
socialiniam atsigavimui, atsparumui ir 
konvergencijai pasiekti. Tuo tikslu ji 
turėtų padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti remti 
valstybių narių pastangas įgyvendinti 
reformas, kurios yra būtinos ekonominiam 
ir socialiniam atsigavimui, atsparumui ir 
konvergencijai pasiekti, visiškai gerbiant 
nacionalinį suverenumą;

Or. en

Pakeitimas 118
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
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sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, konkurencingumui, 
atsparumui ir konvergencijai pasiekti. Tuo 
tikslu ji turėtų padėti stiprinti valstybių 
narių administracinius gebėjimus geriau 
atsižvelgti į piliečių poreikius ir 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. es

Pakeitimas 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą remiant valstybių 
narių pastangas įgyvendinti reformas, 
kurios yra būtinos ekonominiam ir 
socialiniam atsigavimui, atsparumui ir 
konvergencijai pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti remti 
valstybes nares įgyvendinant reformas 
ekonominiam ir socialiniam atsigavimui, 
atsparumui ir konvergencijai pasiekti. Tuo 
tikslu ji turėtų stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
visas priemones, dėl kurių sprendžiama 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paremti 
atsigavimą;

Or. en

Pakeitimas 120
Alfred Sant
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti specialiai pritaikytas 
reformas, kurios yra būtinos ekonominiam 
ir socialiniam atsigavimui, atsparumui ir 
aukštynkryptei konvergencijai pasiekti. 
Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti valstybių 
narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 121
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai ir viešajam 
administravimui, įskaitant regioniniu ir 
vietos lygmenimis, taip pat ekonomikos 
bei socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;
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Or. en

Pakeitimas 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių institucinius ir 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 123
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, konkurencingumui, 
atsparumui ir konvergencijai pasiekti. Tuo 
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valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

tikslu ji turėtų padėti stiprinti valstybių 
narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas ir 
investicijas ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir sąžiningai 
konvergencijai pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos (8) bendrasis techninės paramos 



AM\1212336LT.docx 39/181 PE657.172v01-00

LT

priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą valstybėse narėse, siekiant 
įgyvendinti reformas, kurios yra būtinos 
ekonominiam ir socialiniam atsigavimui, 
atsparumui ir konvergencijai pasiekti. Tuo 
tikslu ji turėtų padėti stiprinti valstybių 
narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. fr

Pakeitimas 126
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius.
Kadangi tokie ekonominiai pokyčiai dėl 
savo pobūdžio dažnai keičia tradicinę 
mokslo paradigmą ir visa visuomeninė bei 
verslo ekologinė sistema turi paremti 
pokyčius, valstybės narės turi sudaryti 
palankesnes sąlygas naujos rūšies viešojo 
ir privačiojo sektoriaus partnerysčių 
kūrimui ir remti projektų inkubatorius, 
kuriuose būtų galima sutelkti skirtingas 
verslo iniciatyvas, kurios papildytų viena 
kitą ir būtų galima sukurti gyvybingus 
verslo modelius bei iniciatyvas ir siekti 
žaliojo kurso ir su klimato kaita susijusios 
pertvarkos tikslų. Tokioms iniciatyvoms 
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finansuoti galima panaudoti techninės 
paramos priemonę;

Or. en

Pakeitimas 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas ir 
investicijas, visų pirma rengti, įgyvendinti, 
peržiūrėti ir tobulinti nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės reglamentą, be kita ko, 
keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais, 
taikant tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 128
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti specialiai 
pritaikytas reformas, be kita ko, keičiantis 
gerosios praktikos pavyzdžiais, kai 
taikytina, taikant tinkamus procesus ir 



AM\1212336LT.docx 41/181 PE657.172v01-00

LT

valdant žmogiškuosius išteklius; metodiką, skaitmeninį atnaujinimą ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius, siekiant 
įrodyti priemonės naudą konkrečiu 
atveju;

Or. fr

Pakeitimas 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretus tikslas turėtų būti teikti 
dotacijas valstybėms narėms, kurios 
naudotų jas savo nacionalinėms viešojo 
administravimo įstaigoms remti, siekiant 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;
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Or. en

Pakeitimas 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką, pirmenybę teikiant 
skaitmeniniams, sąveikiems metodams, ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, visų pirma suteikiant 
ekspertams tinkamus procesus ir metodiką 
ir efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en
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Pakeitimas 133
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti tvarias 
reformas bei investicijas, be kita ko, 
keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais, 
taikant tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti tvarias 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
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10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, jeigu galima įrodyti, kad 
taikytinas subsidiarumo principas, pagal 
kurį valstybės narės pačios negali deramai 
pasiekti tikslų, ir kai Sąjungos įsikišimas 
gali būti naudingas, palyginti su atskirais 
kiekvienos valstybės narės veiksmais, 
turėtų toliau teikti techninę paramą 
daugelyje įvairių politikos sričių, įskaitant 
sritis, susijusias su viešųjų finansų ir turto 
valdymu, institucine ir administracine 
reforma, verslo aplinka, finansų 
sektoriumi, produktų, paslaugų ir darbo 
rinkomis, švietimu ir mokymu, darniu 
vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

Or. fr

Pakeitimas 136
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 

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

darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka. 
Šios reformos neturėtų būti įtrauktos į 
Stabilumo ir augimo pakte numatytų 
išlaidų apskaitą;

Or. fr

Pakeitimas 137
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
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10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 139
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

vystymusi, visuomenės sveikata, socialine 
infrastruktūra ir socialine gerove. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
veiksmams, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 141
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 

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

poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
susijusių su darniu vystymusi, kova su 
skurdu ir nelygybei bei socialine gerove, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų 
finansų ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
visuomenės sveikata. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 142
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 143
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir atvira skaitmeninė 
pertvarka;

Or. en

Pagrindimas

Atvira skaitmeninė pertvarka yra paremta idėja, kad pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę finansuojamais veiksmais turėtų būti prisidedama prie atvirų 
sprendimų, kuriuos įgyvendinant programinę ir techninę įrangą galės patikrinti ir studijuoti 
kiekvienas žmogus. Priešingai nei patentuoti sprendimai, tai paskatins inovacijas ir padidins 
skaidrumą.

Pakeitimas 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant plačios paramos 
reformoms, turėtų būti reikalaujama, kad 
pasinaudoti Programa norinčios valstybės 
narės paraiškų dėl dokumentų rinkinių 
rengimo metu konsultuotųsi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, pvz., vietos valdžios ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais ir 
pilietine visuomene (laikydamosi 
atitinkamų Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 240/2014 nuostatų), 
taip pat su nacionaliniais parlamentais;

Or. en

Pakeitimas 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šiame reglamente nustatomas 
techninės paramos priemonės finansinis 
paketas, kuris Europos Parlamentui ir 
Tarybai yra svarbiausias orientacinis 
dydis metinės biudžeto sudarymo 
procedūros metu, kaip apibrėžta 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo16;

Išbraukta.

_________________
16 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros 
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14).

Or. fr

Pakeitimas 147
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant įgyvendinti šiame 
reglamente nurodytus tikslus, finansinis 
paketas turėtų būti įgyvendinamas tam 
tikrais etapais. Pirmuoju dvidešimties 
mėnesių trukmės etapu valstybėms 
narėms turėtų būti galima skirti pusę 
bendro finansinio paketo ir per šį 
laikotarpį jos galėtų gauti didžiausią joms 
nustatytą išmoką. Antruoju etapu dar 
nepaskirstyta suma turėtų būti skirta 
kartu su likusia finansinio paketo dalimi;

Or. en

Pakeitimas 148
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Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal techninės paramos 
priemonę, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę perkelti į tos priemonės biudžetą 
išteklius, numatytus Sąjungos fondams 
taikant pasidalijamojo valdymo principą, 
pagal tiems fondams nustatytą tvarką. 
Tokie perkėlimai į biudžetą turėtų būti 
ribojami iki 2 proc. atitinkamai valstybei 
narei skirtų finansinių išteklių, kurie 
2021– 2027 m. laikotarpiu buvo numatyti 
pagal pasidalijamojo valdymo programas. 
Perkelti ištekliai turėtų būti naudojami 
pagal tos priemonės taisykles ir naudojami 
tik atitinkamos valstybės narės naudai. 
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Komisija atitinkamai valstybei narei turėtų 
teikti grįžtamąją informaciją apie 
papildomų savanoriškų įnašų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal techninės paramos 
priemonę, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę perkelti į tos priemonės biudžetą 
išteklius, numatytus pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, pagal tai priemonei nustatytą 
tvarką. Perkelti ištekliai turėtų būti 
naudojami pagal tos priemonės taisykles 
ir naudojami tik atitinkamos valstybės 
narės naudai. Komisija atitinkamai 
valstybei narei turėtų teikti grįžtamąją 
informaciją apie papildomų savanoriškų 
įnašų naudojimą; Tie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami pagal taisykles ir 
techninės paramos priemonės tikslais 
pagal šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 151
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į ypatingas 
aplinkybes, susiklosčiusias dėl COVID-19 
pandemijos poveikio, po 2020 m. vasario 
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1 d. pradėti įgyvendinti atitinkami 
veiksmai turėtų būti laikomi tinkamais 
finansuoti pagal šią priemonę, jei jie 
atitinka šiame reglamente nustatytus 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 153
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

paprašius turėtų būti remiamas valstybių 
narių iniciatyva vykdomų reformų ir 
investicijų, kuriomis skatinamas 
sąžiningas, įtraukus ir tvarus augimas, 
kokybiškų darbo vietų kūrimas, didinamas 
našumas, skatinamos tvarios investicijos į 
realiąją ekonomiką ir stiprinama 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda Sąjungoje arba su Sąjungos 
teisės įgyvendinimu susijusių veiksmų 
įgyvendinimas. Pagal ją taip pat turėtų būti 
teikiama techninė parama rengiant ir 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo 
planus, kurių reikia imtis pagal Reglamentą 
(ES) Nr. YYY/XX;

Or. en

Pakeitimas 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 155
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 157
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) pagal techninės paramos priemonę 
skiriamos paramos gavėjai, rengdami 
techninės paramos prašymus, turi 
konsultuotis su vietos ir regionų valdžios 
institucijomis, socialiniais partneriais ir 
pilietiniais visuomenės atstovais;
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Or. en

Pakeitimas 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pateikiami bendradarbiavimo ir paramos 
planai, ir Komisija turėtų atitinkamai 
vykdyti komunikacijos veiklą. Be to, 
Europos Parlamento kompetentingas 
komitetas (komitetai) gali kviesti 
Komisijos atstovus į komiteto (komitetų) 
posėdžius, kad aptartų šiame reglamente 
numatytas ir pagal jį įgyvendinamas 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pateikiami visi bendradarbiavimo ir 
paramos planai, ir Komisija turėtų 
atitinkamai vykdyti komunikacijos veiklą. 
Komisija savo interneto svetainėje 
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paskelbia ir reguliariai atnaujina visą 
remiamų projektų sąrašą ir nurodo 
kiekvienam projektui skiriamą sumą;

Or. en

Pakeitimas 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 162
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 164
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 165
Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 166
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 100 proc. 

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 80 proc. 
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tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

Or. de

Pakeitimas 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 168
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 100 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 33 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
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nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 170
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos deleguotaisiais aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 75 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(17a) visa pagal reformų ir atsparumo 
didinimo priemonę finansuojama veikla 
turėtų būti prisidedama prie atviros 
skaitmeninės pertvarkos, ir tai reiškia, kad 
bet kuri vykdant šią veiklą sukurta 
programinė ar techninė įranga turėtų būti 
prieinama plačiajai visuomenei, kuri ją 
patikrintų ir studijuotų. Tai paskatins 
inovacijas ir padidins skaidrumą. Todėl, 
siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį ir 
skaidresnį viešųjų lėšų naudojimą, visi 
pagal šią priemonę skirtos techninės 
paramos rezultatai ir šalutiniai produktai 
turėtų būti atviri ir prieinami visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto 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, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir 
sinergija;

(18) siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto 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, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir sinergija. 
Neatmetant dvigubo finansavimo 
grėsmės, tuo labiau, kad, atsižvelgiant į 
klausimo skubumą, numatyta 
supaprastinta procedūra, kiekvienas 
klausimas turėtų būti nagrinėjamas kuo 
atidžiau;

Or. fr
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Pakeitimas 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto 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, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir 
sinergija;

(18) siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto 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 arba 
regioninė ir vietos valdžios institucija 
visais proceso etapais turėtų užtikrinti 
veiksmingą koordinavimą, kad būtų 
apsaugotas finansavimo šaltinių, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir 
sinergija;

Or. en

Pakeitimas 174
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Kai tinkama, šie reikalavimai 
turėtų apimti išmatuojamus rodiklius, 

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, supaprastinant administracines 
procedūras ir skatinant administracinį 
bendradarbiavimą, visų pirma tenkantį 
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kuriais gali būti remiamasi vertinant 
priemonės poveikį vietoje;

valstybėms narėms. Kai tinkama, šie 
reikalavimai turėtų apimti išmatuojamus 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonės poveikį vietoje;

Or. en

Pakeitimas 175
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Kai tinkama, šie reikalavimai 
turėtų apimti išmatuojamus rodiklius, 
kuriais gali būti remiamasi vertinant 
priemonės poveikį vietoje;

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, visų pirma tenkančios 
valstybėms narėms. Kai tinkama, šie 
reikalavimai turėtų apimti išmatuojamus 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonės poveikį vietoje;

Or. fr

Pakeitimas 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
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reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Kai tinkama, šie reikalavimai 
turėtų apimti išmatuojamus rodiklius, 
kuriais gali būti remiamasi vertinant 
priemonės poveikį vietoje;

reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Šie reikalavimai turėtų apimti 
išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti 
remiamasi vertinant priemonės poveikį 
vietoje;

Or. en

Pakeitimas 177
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Turėtų būti 
atliktas nepriklausomas laikotarpio vidurio 
vertinimas, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos priemonės tikslai, ar 
efektyviai naudojami jos ištekliai ir kokia 
jos pridėtinė vertė. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonės poveikis;

(20) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Turėtų būti 
atliktas nepriklausomas laikotarpio vidurio 
vertinimas, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos priemonės tikslai, ar 
efektyviai naudojami jos ištekliai ir kokia 
jos pridėtinė vertė. Prireikus kartu su šia 
laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita 
turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais iš dalies keičiamas šis 
reglamentas. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonės poveikis;

Or. en

Pakeitimas 178
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(20) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Turėtų būti 
atliktas nepriklausomas laikotarpio vidurio 
vertinimas, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos priemonės tikslai, ar 
efektyviai naudojami jos ištekliai ir kokia 
jos pridėtinė vertė. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonės poveikis;

(20) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Turėtų būti 
atliktas nepriklausomas laikotarpio vidurio 
vertinimas, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos priemonės tikslai, ar 
efektyviai naudojami jos ištekliai ir kokia 
jos pridėtinė vertė. Ex post 
nepriklausomame vertinime turi būti 
vertinamas ilgalaikis priemonės poveikis, o 
rezultatai turi būti pateikti Europos 
Parlamentui;

Or. fr

Pakeitimas 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant kuo geriau atlikti 
priemonės vertinimą, kiekvieną kartą 
valstybei narei pateikiant techninės 
paramos prašymą nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų viešai paskelbti 
kiekvieno prašymo ex post vertinimą, 
išskyrus atvejus, kai toks paskelbimas 
galėtų pakenkti valstybės narės 
viešiesiems interesams. Tai ne tik padės 
atlikti geresnį vertinimą, bet ir užtikrins 
glaudesnį Komisijos ir nacionalinių bei 
vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 
322 straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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;

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 
322 straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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.

_________________ _________________
17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 181
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Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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;

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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;

_________________ _________________
17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).
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Or. en

Pakeitimas 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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;

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) YYY/XX [dėl 
teisinės valstybės mechanizmo 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP)], nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

_________________ _________________
17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 

17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
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Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 183
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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;

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Šiam reglamentui 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
pagal Sutarties 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 
2018/1046 (Finansinis reglamentas)17 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;
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_________________ _________________
17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 184
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi šio reglamento tikslo 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti, o to tikslo 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;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi šio reglamento tikslo 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti, o to tikslo 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;

(23) šio reglamento tikslas dar turi būti 
patikrintas atliekant subsidiarumo 
principo kontrolę pagal Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnį. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas tariamai 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 186
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame nustatomi priemonės tikslai, 2021–
2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo 
formos ir tokio finansavimo teikimo 
taisyklės.

Jame nustatomi bendrieji ir konkretūs 
priemonės tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, 
Sąjungos finansavimo formos ir tokio 
finansavimo teikimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 187
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiai programa netaikomos Stabilumo ir 
augimo pakte nustatytos taisyklės.

Or. fr
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Pakeitimas 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms vykdyti 
institucines, administracines, tvarias, 
socialiai įtraukias, augimą skatinančias ir 
atsparumą didinančias reformas bei 
investicijas ir stiprinti socialinį dialogą;

Or. en

Pakeitimas 189
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 190
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms vykdyti 

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

reformas bei investicijas, kuriomis 
skatinamas sąžiningas, įtraukus ir tvarus 
socialinis ir ekonominis augimas, 
konvergencija ir atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms arba 
regioniniams ir vietos administraciniams 
vienetams vykdyti institucines ir 
administracines reformas, kuriomis 
didinamas tvarumas ir atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) tvarios reformos – tai reformos, 
kurios:
i) ilgalaikiu laikotarpiu ir tvariai keičia 
ekonomikos struktūrą, institucinę ir 
reglamentavimo sistemą, kurioje veikia 
visuomenė, ir tokių viešųjų paslaugų kaip 
mokyklos ir vaikų priežiūros institucijos, 
taip pat sveikatos priežiūros paslaugų, 
viešojo administravimo ir pilietinės 
visuomenės galimybes prisitaikyti prie 
pokyčių, įskaitant jų atsparumo krizėms 
didinimą;
ii) didina sanglaudą, konvergenciją ir 
mažina regioninius skirtumus pagal 174 
straipsnį ir
iii) yra suderinamos su Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslaus, visų pirma su 
penktuoju tikslu dėl lyčių lygybės, 
Paryžiaus susitarimu ir Europos 
socialinių teisių ramsčiu;

Or. en

Pakeitimas 194
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) reformos – tai reformos, kurios:
i) yra susijusios su Sutarties tikslų 
įgyvendinimu; arba
ii) kuriomis siekiama spręsti ekonominius, 
socialinius, aplinkosaugos ir sveikatos 
srities uždavinius, kartu didinant 
konvergenciją ir sanglaudą bei mažinant 
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regioninius skirtumus, arba
iii) skatinti sąžiningą, integracinį ir tvarų 
augimą, kuris yra suderinamas su 
Europos žaliuoju kursu, Paryžiaus 
susitarimu ir principu „nedaryti 
reikšmingos žalos“, darnaus vystymosi 
tikslais ir Europos socialinių teisių 
ramsčiu.

Or. en

Pakeitimas 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

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

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas ir skatinti 
investicijas, kuriomis būtų remiamas 
tvarus ir sąžiningas ekonomikos, 
socialinis ir lyčių lygybe grindžiamas 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos, 
kurios yra būtinos norint užtikrinti 
atsparumą ir į pažangą orientuotą 
ekonominę ir socialinę konvergenciją, 
veiksmingai įgyvendinti atitinkamas 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas per Europos 
semestrą, taip pat remti valstybių narių 
pastangas stiprinti savo administracinius 
gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisę, 
atsižvelgiant į institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančius uždavinius ir įgyvendinti 
politikos tikslus laikantis Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimų pagal 
Paryžiaus susitarimą, visų pirma 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslą ir poveikio klimatui neutralumą iki 
2050 m., Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramstį;

Or. en

Pakeitimas 197
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 

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

orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją ir skurdo bei nelygybės 
mažinimą, taip pat remti valstybių narių 
pastangas stiprinti savo administracinius 
gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisę, 
atsižvelgiant į institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančius uždavinius. Valstybės narės 
pateikia techninės paramos prašymą, 
kuris nėra įpareigojantis. Politikos tikslai 
turi atitikti Europos naująjį žaliąjį kursą, 
JT darnaus vystymosi tikslus ir Europos 
socialinių teisių ramstį.

Or. en

Pakeitimas 198
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir regionų vystymąsi remiant 
valstybių narių pastangas įgyvendinti 
reformas bei investicijas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją sąžiningu ir įtraukiu būdu, 
remti valstybių narių pastangas stiprinti 
savo administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius, taip pat prisidėti prie 
svarbiausių Sąjungos prioritetų ir tikslų 
įgyvendinimo, tokių kaip Europos žaliasis 
kursas, Paryžiaus susitarimas, principas 
„nedaryti reikšmingos žalos“, darnaus 
vystymosi tikslai, Europos socialinių teisių 
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ramstis, skaitmeninė pertvarka ir 
inovacijos.

Or. en

Pakeitimas 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas bei 
investicijas, kurios yra būtinos norint 
užtikrinti sąžiningą ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, remti valstybių narių 
pastangas stiprinti savo administracinius 
gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisę, 
atsižvelgiant į institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančius uždavinius, taip pat prisidėti prie 
Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimų, susijusių su Europos 
žaliuoju kursu, Paryžiaus susitarimu, 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslais, lyčių aspekto integravimu ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu, 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą valstybėse narėse, siekiant 
įgyvendinti reformas, kurios yra būtinos 
norint užtikrinti ekonomikos ir socialinį 
atsigavimą, atsparumą ir į pažangą 
orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją ir stiprinti savo 
administracinius gebėjimus.

Or. fr

Pakeitimas 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės bendrasis tikslas – remti 
valstybių narių pastangas įgyvendinti 
reformas, kurios yra būtinos norint 
užtikrinti ekonomikos ir socialinį 
atsigavimą, atsparumą ir į pažangą 
orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, visiškai gerbiant 
nacionalinį suverenumą.

Or. en
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Pakeitimas 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės bendrasis tikslas – remti 
valstybes nares įgyvendinant reformas, 
kuriomis siekiama užtikrinti ekonomikos 
ir socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, stiprinant jų 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
visas priemones, dėl kurių sprendžiama 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant paremti 
atsigavimą.

Or. en

Pakeitimas 203
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančius uždavinius.

Or. es

Pakeitimas 204
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 

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

socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, įskaitant prisijungimą prie 
euro zonos tų valstybių narių, kurios 
įsipareigojo prisijungti, taip pat remti 
valstybių narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 206
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 208
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas yra šis:
a) ginti ir skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą 
atsižvelgiant į išskirtinį simetrišką 
ekonominį sukrėtimą, kurį Sąjunga patyrė 
kaip COVID-19 protrūkio padarinį, 
įgalinant visus regionus ir valstybes nares 
remti tvarų ekonomikos atsigavimą ir 
paskatinti bei remti regionus ir valstybes 
nares, siekiant pagerinti jų ekonominį, 
socialinį ir administracinį pasirengimą 
krizei ir atsparumą būsimiems 
sukrėtimams;
b) remti valstybių narių pastangas 
stiprinti savo administracinius gebėjimus 
visais administravimo lygmenimis 
įgyvendinti Sąjungos teisę ir politikos 
tikslus laikantis Sąjungos ir valstybių 
narių įsipareigojimų pagal Paryžiaus 
susitarimą, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramstį;
c) padėti spręsti struktūrinio pobūdžio 
uždavinius įgyvendinant nacionalinę 
reformą, kuria siekiama pagerinti 
nacionalinės ekonomikos veikimą ir remti 
atsparias ekonomines, socialines ir 
institucines struktūras valstybėse narėse, 
taip prisidedant prie tvarios ir į lyčių 
aspektą orientuotos ekonominės plėtros, 
sanglaudos, konkurencingumo, našumo, 
darbo vietų kūrimo, lyčių lygybės, 
socialinės įtraukties ir tvarios realios 
konvergencijos, ir
d) padėti stiprinti valstybių narių 
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administracinius ir institucinius 
gebėjimus, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui, mokykloms ir vaikų 
priežiūros institucijoms, visuomenės 
sveikatos sistemai ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiomis 
problemomis, be kita ko, kai tinkama, ir 
regioniniu bei vietos lygmenimis, ir
e) padėti didinti valstybių narių 
ekonominį, socialinį, aplinkosaugos ir 
administracinį atsparumą susidūrus su 
didelio masto sukrėtimais Sąjungos ar 
nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 210
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia įtraukti Europos semestro, 
nustatyto 2019 m. gruodžio 17 d. 
Komisijos komunikate, perorientavimo 
klausimą. Šiame komunikate raginama 
„daugiau dėmesio skirti klimato ir 
aplinkos politikai, siekiant stiprinti 
Europos semestrą kaip visapusišką 
ekonomikos ir užimtumo politikos 
priemonę“.

Or. fr

Pakeitimas 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

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

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus remiamos nacionalinės 
ir, tam tikrais atvejais, regioninės ir vietos 
valdžios institucijos gerinant jų gebėjimus 
rengti, plėtoti, įgyvendinti ir stebėti 
reformas, pvz., rengiant, įgyvendinant, 
peržiūrint ir tobulinant nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus pagal Reglamentą (ES) 
Nr. YYY/XX. Tai daroma, be kita ko, 
keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais, 
taikant tinkamus procesus ir metodiką, 
visapusiškai įtraukiant suinteresuotuosius 
subjektus ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius. Šių 
konkrečių tikslų siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 212
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 214
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 

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

procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis ir jų 
nacionaliniais parlamentais.

Or. en

Pakeitimas 217
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkretų tikslą valstybėms narėms 
teikiamos dotacijos, kurios turėtų būti 
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gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

panaudotos gerinti jų nacionalinių viešojo 
administravimo įstaigų gebėjimus rengti, 
plėtoti ir įgyvendinti reformas, be kita ko, 
keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais, 
taikant tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius.

Or. en

Pakeitimas 219
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 220
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
neturi apimti branduolinės elektrinės 
eksploatacijos nutraukimo ar statybos, su 
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gamyba susijusių investicijų, iškastinio 
kuro perdirbimo, paskirstymo, laikymo 
arba deginimo ir investicijų į oro uostų, 
išskyrus atokiausių regionų, 
infrastruktūrą.

Or. fr

Pakeitimas 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
konvergencija, ekonominio, socialinio ir 
administracinio atsparumo didinimu, 
darniu vystymusi, sanglauda, lyčių lygybe, 
vaikų priežiūra, sveikatos priežiūra, 
pagyvenusių žmonių priežiūra, švietimu, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, sąžiningu, tvariu ir integraciniu 
augimu, darbo vietomis ir investicijomis, 
ypač orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama žalioji ir atvira skaitmeninė 
pertvarka, pvz., vienai ar daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 222
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
aukštynkrypte konvergencija, sanglauda, 
atsparumu, socialiniu teisingumu ir 
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inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

įtrauktimi, konkurencingumu, švietimu, 
visuomenės sveikatos priežiūra, socialine 
infrastruktūra, našumu, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis, pažangiu, 
sąžiningu, tvariu ir integraciniu augimu, 
kokybiškomis darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 224
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 

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

našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, taip pat kova su 
skurdu ir nelygybe, daugiausia dėmesio 
skiriant vienai ar daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 225
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 

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

inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, kokybiškomis darbo 
vietomis ir investicijomis, ypač 
orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka, 
visų pirma, vienai ar daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 227
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) mokesčių slėpimas bei vengimas;

Or. fr

Pakeitimas 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) modernios ir veiksmingos 
administracinės struktūros ir informacijos 
valdymo sistemos, skirtos viešųjų finansų 
ir turto valdymui, biudžeto sudarymo 
procesui, visų pirma biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
makrofiskalinei sistemai, skolų ir pinigų 
valdymui, išlaidų ir mokesčių politikai, 
mokestinių prievolių vykdymui, kovai su 
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agresyviu mokesčių planavimu, mokesčių 
slėpimu bei vengimu ir pajamų 
administravimu bei muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
nepriklausoma fiskalinės ir biudžeto 
politikos krypčių peržiūra, biudžeto 
sudarymo procesas, makrofiskalinė 
sistema, skolų ir pinigų valdymas, išlaidų ir 
mokesčių politika, ypač mokesčių, kurie 
mažiau kenkia pajamoms, reforma, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makroekonominė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas, 
mokestinis sukčiavimas bei mokesčių 
vengimas ir pajamų bei išlaidų 
administravimas bei muitų sąjunga;
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Or. en

Pakeitimas 231
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokestinis 
sukčiavimas, mokesčių slėpimas bei 
vengimas ir pajamų administravimas bei 
muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 232
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, kova su 
agresyviu mokesčių planavimu, mokesčių 
slėpimu bei vengimu ir pajamų 
administravimas bei muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 233
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Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas, teisinė sistema ir pajamų 
administravimas bei muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 234
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE657.172v01-00 102/181 AM\1212336LT.docx

LT

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, pernelyg 
didelės priklausomybės nuo skolos 
mažinimas, makrofiskalinė sistema, skolų 
ir pinigų valdymas, išlaidų ir mokesčių 
politika, mokestinių prievolių vykdymas, 
mokesčių slėpimas bei vengimas ir pajamų 
administravimas bei muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo veikimas ir viešojo 
administravimo skaitmeninimas, įskaitant 
saugias skaitmenines ryšių sistemas, 
apimančias vaizdo konferencijų 
priemones, siekiant remti e. valdžią, 
įskaitant viešojo administravimo 
skaitmeninimą, ir, be kita ko, kai tikslinga, 
paaiškinant arba supaprastinant taisykles, 
veiksminga teisinė valstybė, teisingumo 
sistemų reforma, gerai pasirengusios 
konkurencijos ir antimonopolinės 
institucijos ir kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir pinigų plovimu stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 237
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
procedūras ir skatinant administracinį 
bendradarbiavimą, veiksminga teisinė 
valstybė, teisingumo sistemų reforma ir 
kovos su sukčiavimu, korupcija ir pinigų 
plovimu stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 238
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas bei finansų priežiūros 
stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
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teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija, pinigų plovimu ir 
teroristų finansavimu stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 240
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, biurokratizmo mažinimas, 
privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, turizmo sektoriaus 
atgaivinimas, taip pat mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 

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

tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų, skaitmeninimo 
rėmimas ir biurokratizmo mažinimas;

Or. en

Pakeitimas 242
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, įmonių perkėlimas 
Europoje, privačiojo sektoriaus plėtra, 
produktų ir paslaugų rinkos, viešasis 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

Or. fr

Pakeitimas 243
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 

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

plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
valstybės investicijų politika, privačiojo 
sektoriaus investicijos, visuomenės 
dalyvavimas įmonėse, privatizacijos 
procesai, prekyba ir tiesioginės užsienio 
investicijos, konkurencija ir viešieji 
pirkimai, tvarus sektorių vystymasis, taip 
pat mokslinių tyrimų ir inovacijų bei 
skaitmeninimo rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) tvari konkurencinga verslo 
aplinka, įskaitant mažųjų ir vidutinių 
įmonių bei socialinės ekonomikos įmonių 
verslo aplinką, kliūčių patekti į produktų ir 
paslaugų rinkas šalinimas, tvarių 
investicijų skatinimas, visuomenės 
dalyvavimas įmonėse, prekyba, 
konkurencija, viešųjų pirkimų 
veiksmingumo ir skaidrumo didinimas, 
tvarus sektorių vystymasis, taip pat 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bei 
skaitmeninimo rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 

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

ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, viešojo 
ir privačiojo sektoriaus investicijos, 
įskaitant visuomenės dalyvavimą įmonėse, 
prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 246
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, visų pirma mažųjų 
ir vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, privatizacijos procesai 
atitinkamuose sektoriuose, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 
sistemas, prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas;

Or. en

Pakeitimas 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE657.172v01-00 110/181 AM\1212336LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 251
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 

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

įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
įperkamą kokybišką vaikų priežiūrą, 
įperkamą pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų priežiūrą, taip pat sanglaudos 
politika;

Or. en

Pakeitimas 253
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 254
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 255
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Profesinio mokymo sistemos turi geros darbo rinkai svarbių įgūdžių ugdymo patirties, todėl 
gali padėti mažinti (jaunimo) nedarbą.

Pakeitimas 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 

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

skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros bei 
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
sistemas, taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

Or. es

Pakeitimas 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) klimato kaitos švelninimas, 
žaliosios ir atviros skaitmeninės pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, atvirojo 
kodo programinės įrangos ir atvirojo kodo 
techninės įrangos sprendimai, asmens 
duomenų apsauga, darnaus vystymosi 
aplinkosaugos ramstis ir aplinkos apsauga, 
klimato politikos veiksmai, tvarus 
judumas, skatinama žiedinė ekonomika, 
energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai, užtikrintas energijos šaltinių 
įvairinimas ir energetinis saugumas, taip 
pat žemės ūkio sektoriaus, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės apsaugos, 
žuvininkystės ir tvarios kaimo ir atokių 
vietovių plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 259



AM\1212336LT.docx 115/181 PE657.172v01-00

LT

Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) skaitmeninės pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, aplinkos apsauga, judumas, 
skatinama žiedinė ekonomika, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, tvarūs energijos ištekliai, 
užtikrintas energijos šaltinių įvairinimas ir 
energetinis saugumas, taip pat žemės ūkio 
sektoriaus, dirvožemio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, žuvininkystės ir tvarios 
kaimo vietovių plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 260
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas ir ryšiai, įskaitant 
viešąjį transportą, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
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šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis saugumas 
bei savarankiškumas, taip pat žemės ūkio 
sektoriaus, dirvožemio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, žuvininkystės ir tvarios 
kaimo, atokių vietovių ir salų teritorijų 
plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) skaitmeninės ir žaliosios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimo politika, klimato 
kaitos švelninimas, tvari ir žiedinė 
ekonomika, e. valdžios sprendimai, 
e. viešasis pirkimas, junglumas, prieiga 
prie duomenų ir jų valdymas, 
e. mokymasis, dirbtinio intelekto 
sprendimų naudojimas, darnaus vystymosi 
aplinkosaugos ramstis ir aplinkos apsauga, 
klimato politikos veiksmai, judumas, 
skatinama žiedinė ekonomika, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai, užtikrintas energijos šaltinių 
įvairinimas ir energetinis saugumas, taip 
pat žemės ūkio sektoriaus, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės apsaugos, 
žuvininkystės ir tvarios kaimo vietovių 
plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, duomenų apsauga, 
e. mokymasis, dirbtinio intelekto 
sprendimų naudojimas, darnaus vystymosi 
aplinkosaugos ramstis ir aplinkos apsauga, 
klimato politikos veiksmai, judumas, 
skatinama žiedinė ekonomika, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai, užtikrintas energijos šaltinių 
įvairinimas ir energetinis saugumas, taip 
pat žemės ūkio sektoriaus, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės apsaugos, 
žuvininkystės ir tvarios kaimo vietovių 
plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 263
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
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saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

saugumas, energijos nepritekliaus 
problemos sprendimas, taip pat žemės 
ūkio sektoriaus, dirvožemio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, žuvininkystės ir tvarios 
kaimo ir atokių vietovių plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo 
skatinimą, finansinį stabilumą, galimybes 
gauti finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

f) finansų sektoriaus politika, visų 
pirma finansinio stabilumo skatinimas 
pasitelkiant patobulintą ir labiau 
suderintą priežiūrą, taip pat politika, 
kuria siekiama pagerinti galimybes gauti 
finansavimą, skolinti realiajai ekonomikai 
ir teikti finansinį ir bendrąjį ekonominį 
švietimą, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: įskaitant finansinio raštingumo 
skatinimą, finansinį stabilumą, galimybes 
gauti finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir pernelyg didelės 
priklausomybės nuo skolos finansavimo 
mažinimą ekonomikai, ir duomenų bei 
statistikos rengimas, teikimas ir kokybės 
stebėsena.
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Or. en

Pakeitimas 266
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ypač daug dėmesio skiriant 
MVĮ, ir duomenų bei statistikos rengimas, 
teikimas ir kokybės stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 267
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą ir finansų reguliavimą, 
galimybes gauti finansavimą ir skolinimą 
realiajai ekonomikai, ir duomenų bei 
statistikos rengimas, teikimas ir kokybės 
stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) infrastruktūros sektoriaus 
politikos sritys, įskaitant infrastruktūros 
projektų, pvz., greitkelių, geležinkelių, 
tiltų, vandens ir nuotekų valdymo, 
telekomunikacijos tinklų, elektros 
energijos gamybos, elektros energijos 
gamybos ir perdavimo, pavojingų atliekų 
šalinimo ir saugojimo bei vandens tiekimo 
ir išteklių, kūrimą, rengimą ir 
įgyvendinimą, taip pat parama 
konsultuojant dėl teisinių reformų, kurios 
yra būtinos norint užtikrinti projektų 
įgyvendinimą laiku;

Or. en

Pakeitimas 269
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) vietinė techninė parama projektų 
rengėjams ir inovacijoms, taip pat 
projektų inkubatoriai, padedantys 
pasiekti, kad šie projektų pasiūlymai 
galėtų subręsti ir gauti finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) politikos sritys, kurios yra svarbios 
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rengiantis prisijungimui prie euro zonos;

Or. en

Pakeitimas 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) sveikatos priežiūros politikos 
sritys, įskaitant reformas, kuriomis 
siekiama užtikrinti geresnį sveikatos 
priežiūros sistemų atsparumą, teisinės 
reformos, kuriomis siekiama užtikrinti 
vienodas galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, taip pat parama 
ligoninių projektų rengimui ir 
įgyvendinimui.

Or. en

Pakeitimas 272
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
864 406 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
864 406 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
2 000 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pakeitimas 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
864 406 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
864 406 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
1 000 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pakeitimas 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams, susijusiems su šio 
reglamento tikslais, įgyvendinti, taip pat 
išlaidos, susijusios su IT tinklais, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama informacijos 
tvarkymui ir mainams, įskaitant 
institucines informacinių technologijų 
priemones, ir visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama priemonę. 
Išlaidos taip pat turi apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, techninės 
paramos projektų kokybės kontrolės ir 
stebėsenos vietoje išlaidas ir tarpusavio 
konsultavimo bei ekspertų struktūrinių 
reformų vertinimo ir įgyvendinimo 
klausimais išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 



PE657.172v01-00 124/181 AM\1212336LT.docx

LT

posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, taip pat išlaidos, susijusios su 
IT tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
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pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas, visų pirma ekspertų siuntimo, ir 
tarpusavio konsultavimo bei ekspertų 
struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, 
suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.
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Or. en

Pakeitimas 280
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dvidešimties mėnesių laikotarpiui 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija pateikia paskirstyti 50 proc. 
bendro paketo, nurodyto 1 dalyje. 
Kiekviena valstybė narė gali pasiūlyti 
gauti dalį ar visą 1 dalyje nurodyto 
finansinio įnašo sumą, kad būtų 
įgyvendinti šio reglamento 3 ir 4 
straipsniuose nurodyti tikslai.

Or. en

Pakeitimas 281
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Laikotarpiui, kuris prasideda 
pasibaigus pirmesnėje dalyje nurodytam 
laikotarpiui, Komisija pateikia paskirstyti 
likusią 50 proc. bendro paketo, nurodyto 1 
dalyje, dalį ir sumą, kuri iki to laiko dar 
nebuvo paskirstyta.

Or. en

Pakeitimas 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Priemonei perkeltų išteklių dalis 
neviršija 2 proc. bendros sumos, skirtos 
valstybei narei pagal pasidalijamojo 
valdymo principą 2021–2027 m. 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 284
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 285
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekspertinės žinios, susijusios su 
politinėmis rekomendacijomis, politikos 
pokyčiais, strategijų ir reformos veiksmų 
planų formulavimu, taip pat su teisinėmis, 
institucinėmis, struktūrinėmis ir 
administracinėmis reformomis;

a) ekspertinės žinios, susijusios su 
politinėmis rekomendacijomis, politikos 
pokyčiais, strategijų ir reformos bei 
investicijų veiksmų planų formulavimu, 
taip pat su teisinėmis, institucinėmis, 
struktūrinėmis ir administracinėmis 
reformomis;

Or. en

Pakeitimas 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pagalba atliekant auditą ir 
administracinį ar baudžiamąjį tyrimą, 
siekiant sustiprinti kovą su sukčiavimu, 
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korupcija ir pinigų plovimu;

Or. en

Pakeitimas 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trumpalaikis arba ilgalaikis 
ekspertų, įskaitant vietos ekspertus, 
skyrimas atlikti konkrečių sričių užduotis 
arba vykdyti su veikla susijusias funkcijas, 
kai reikia, kartu teikiant vertimo žodžiu, 
vertimo raštu ir bendradarbiavimo rėmimo, 
administracinės pagalbos paslaugas ir 
galimybę naudotis infrastruktūra bei 
įranga;

b) trumpalaikis arba ilgalaikis nuolat 
vienoje iš ES valstybių narių gyvenančių 
ir dirbančių ekspertų, įskaitant vietos 
ekspertus, skyrimas atlikti konkrečių sričių 
užduotis arba vykdyti su veikla susijusias 
funkcijas, kai reikia, kartu teikiant vertimo 
žodžiu, vertimo raštu ir bendradarbiavimo 
rėmimo, administracinės pagalbos 
paslaugas ir galimybę naudotis 
infrastruktūra bei įranga;

Or. en

Pakeitimas 288
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trumpalaikis arba ilgalaikis 
ekspertų, įskaitant vietos ekspertus, 
skyrimas atlikti konkrečių sričių užduotis 
arba vykdyti su veikla susijusias funkcijas, 
kai reikia, kartu teikiant vertimo žodžiu, 
vertimo raštu ir bendradarbiavimo rėmimo, 
administracinės pagalbos paslaugas ir 
galimybę naudotis infrastruktūra bei 
įranga;

b) trumpalaikis arba ilgalaikis 
Europos Parlamento patvirtintų ekspertų, 
įskaitant vietos ekspertus, skyrimas atlikti 
konkrečių sričių užduotis arba vykdyti su 
veikla susijusias funkcijas, kai reikia, kartu 
teikiant vertimo žodžiu, vertimo raštu ir 
bendradarbiavimo rėmimo, administracinės 
pagalbos paslaugas ir galimybę naudotis 
infrastruktūra bei įranga;

Or. fr
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Pakeitimas 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat atitinkamai prisidedantys prie 
pilietinės visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, įgalinimo, visų pirma:

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat prisidedantys prie pilietinės 
visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, įgalinimo, jeigu yra tvirtas 
motyvas dėl priemonės tikslo pridėtinės 
vertės ir viešai skelbiama visa su 
organizacija ir šios veiklos išlaidomis 
susijusi informacija siekiant užtikrinti 
skaidrumą ir atskaitomybę, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 290
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat atitinkamai prisidedantys prie 
pilietinės visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, įgalinimo, visų pirma:

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat prisidedantys prie pilietinės 
visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, pvz., profesines sąjungas ir 
pažeidžiamų socialinių grupių atstovus, 
įgalinimo, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 291
Isabel Benjumea Benjumea
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat atitinkamai prisidedantys prie pilietinės 
visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, įgalinimo, visų pirma:

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, 
kuriais teikiama pirmenybė ryšių ir 
informacinių technologijų naudojimui, 
taip pat atitinkamai prisidedama prie 
pilietinės visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, įgalinimo, visų pirma:

Or. es

Pakeitimas 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat atitinkamai prisidedantys prie pilietinės 
visuomenės, įskaitant socialinius 
partnerius, įgalinimo, visų pirma:

c) visų valdymo lygmenų institucinių, 
administracinių ar sektorių gebėjimų 
stiprinimas ir susiję rėmimo veiksmai, taip 
pat atitinkamai prisidedantys prie 
socialinių partnerių įgalinimo, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 293
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) seminarai, konferencijos ir 
pratybos;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) konsultacijos įvairiuose forumuose 
su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant moterų organizacijas, 
pažeidžiamų grupių atstovus ir socialinius 
partnerius;

Or. en

Pakeitimas 295
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) darbo vizitai į atitinkamas 
valstybes nares arba trečiąsias šalis, kad 
pareigūnai įgytų patirties arba ekspertinių 
žinių atitinkamose srityse ar jas pagilintų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) darbo vizitai į atitinkamas valstybes 
nares arba trečiąsias šalis, kad pareigūnai 
įgytų patirties arba ekspertinių žinių 

ii) darbo vizitai į atitinkamas valstybes 
nares arba trečiąsias šalis, kad pareigūnai 
įgytų patirties arba ekspertinių žinių 
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atitinkamose srityse ar jas pagilintų; atitinkamose srityse ar jas pagilintų, 
išskyrus kelionės išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su žaliąją darbotvarke, priemonę reikėtų naudoti tik patiems darbo 
vizitams finansuoti, kuriuos taip pat galima organizuoti telekonferencijų formatu. Priemonė 
neturėtų būti naudojama tarpvalstybinėms kelionėms subsidijuoti.

Pakeitimas 297
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) darbo vizitai į atitinkamas 
valstybes nares arba trečiąsias šalis, kad 
pareigūnai įgytų patirties arba ekspertinių 
žinių atitinkamose srityse ar jas pagilintų;

ii) dalijimasis geriausia patirtimi su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis arba 
trečiosiomis šalimis, kad pareigūnai įgytų 
patirties arba ekspertinių žinių 
atitinkamose srityse ar jas pagilintų;

Or. en

Pakeitimas 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) mokymo veiksmai ir internetinių ar 
kitokių mokymo modulių kūrimas, siekiant 
palaikyti reikiamus profesinius įgūdžius ir 
žinias, susijusius su atitinkamomis 
reformomis;

iii) mokymo veiksmai, visų pirma 
lyčių lygybės srityje, ir internetinių ar 
kitokių mokymo modulių kūrimas, siekiant 
palaikyti reikiamus profesinius įgūdžius ir 
žinias, susijusius su atitinkamomis 
reformomis;

Or. en
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Pakeitimas 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) poveikio lytims vertinimai ir pagal 
lytis išskaidytos ir neišskaidytos duomenų 
bazės;

Or. en

Pakeitimas 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii b) klimato ir biologinės įvairovės 
aspektų integravimas į regionines arba 
nacionalines programas, įskaitant 
suderintą ir nuoseklią stebėjimo 
metodiką;

Or. en

Pakeitimas 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) statistinių ir kitų duomenų 
rinkimas; bendros metodikos ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
rengimas;

d) statistinių ir kitų duomenų 
rinkimas, ypač duomenų, kurie yra 
išskaidyti pagal lytį ir pajamų lygį, 
siekiant skatinti socialiniu ir lyčių 
atžvilgiu atsakingas politikos kryptis; 
bendros metodikos, kurioje, be kita ko, yra 
integruoti lyčių ir klimato aspektai, ir 
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atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
rengimas;

Or. en

Pakeitimas 302
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) statistinių ir kitų duomenų 
rinkimas; bendros metodikos ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
rengimas;

d) statistinių ir kitų duomenų 
rinkimas; bendros metodikos ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių, 
susijusių su Europos semestro ir įvairių 
programų laikotarpio vidurio metinio 
vertinimo sistemų tikslais, rengimas;

Or. es

Pakeitimas 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) statistinių ir kitų duomenų 
rinkimas; bendros metodikos ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
rengimas;

d) statistinių ir kitų duomenų, be kita 
ko, pagal lytį suskirstytų duomenų, 
rinkimas; bendros metodikos, įskaitant 
lyčių ir klimato aspekto integravimą ir 
stebėseną, ir atitinkamais atvejais – 
rodiklių arba gairių rengimas;

Or. en

Pakeitimas 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas;

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir migrantų bei pabėgėlių integracija, 
organizavimas;

Or. en

Pakeitimas 306
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas;

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip civilinė sauga, 
prieglobstis, migracija ir sienų kontrolė, 
organizavimas;

Or. en

Pakeitimas 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas;

e) vietos operatyvinės paramos 
srityse, nurodytose 5 straipsnyje, 
organizavimas;

Or. en

Pakeitimas 308
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) IT pajėgumų didinimas, įskaitant 
ekspertines žinias, susijusias su 
atitinkamoms reformoms vykdyti 
reikalingos IT infrastruktūros ir taikomųjų 
programų kūrimu, priežiūra, valdymu ir jų 
kokybės kontrole, kibernetinis saugumas, 
taip pat ekspertinės žinios, susijusios su 
viešųjų paslaugų skaitmeninimui skirtomis 
programomis;

f) IT pajėgumų didinimas, įskaitant 
ekspertines žinias, susijusias su 
atitinkamoms reformoms vykdyti 
reikalingos IT infrastruktūros ir taikomųjų 
programų kūrimu, priežiūra, valdymu ir jų 
kokybės kontrole, kibernetinis saugumas, 
taip pat ekspertinės žinios, susijusios su 
viešųjų paslaugų skaitmeninimui skirtomis 
programomis, ypač sveikatos priežiūros 
paslaugų, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų, švietimo ar teisminių 
paslaugų srityse, kurioms tenka didelė 
visuomenės dėmesio našta;

Or. es

Pakeitimas 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) IT pajėgumų didinimas, įskaitant 
ekspertines žinias, susijusias su 

f) IT pajėgumų didinimas, įskaitant 
ekspertines žinias, susijusias su 
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atitinkamoms reformoms vykdyti 
reikalingos IT infrastruktūros ir taikomųjų 
programų kūrimu, priežiūra, valdymu ir jų 
kokybės kontrole, kibernetinis saugumas, 
taip pat ekspertinės žinios, susijusios su 
viešųjų paslaugų skaitmeninimui skirtomis 
programomis;

atitinkamoms reformoms vykdyti 
reikalingos IT infrastruktūros ir taikomųjų 
programų kūrimu, priežiūra, valdymu ir jų 
kokybės kontrole, kibernetinis saugumas, 
atvirojo kodo programinės įrangos ir 
atvirojo kodo techninės įrangos, kuriomis 
prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos 
ir asmens duomenų apsaugos stiprinimo, 
kūrimas, taip pat ekspertinės žinios, 
susijusios su viešųjų paslaugų 
skaitmeninimui skirtomis programomis;

Or. en

Pakeitimas 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) IT pajėgumų didinimas, įskaitant 
ekspertines žinias, susijusias su 
atitinkamoms reformoms vykdyti 
reikalingos IT infrastruktūros ir taikomųjų 
programų kūrimu, priežiūra, valdymu ir jų 
kokybės kontrole, kibernetinis saugumas, 
taip pat ekspertinės žinios, susijusios su 
viešųjų paslaugų skaitmeninimui skirtomis 
programomis;

f) IT pajėgumų didinimas, įskaitant 
ekspertines žinias, susijusias su 
atitinkamoms reformoms vykdyti 
reikalingos IT infrastruktūros ir taikomųjų 
programų kūrimu, priežiūra, valdymu ir jų 
kokybės kontrole, kibernetinis saugumas, 
taip pat ekspertinės žinios, susijusios su 
viešųjų paslaugų skaitmeninimui skirtomis 
programomis, ypač daug dėmesio skiriant 
sąveikiems ar bendriems sprendimams 
tarp valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

analizės ir apklausos, poveikio ir kiti 
vertinimai, poveikio lytims vertinimai, 
kurių rezultatais automatiškai keičiamasi 
tarp valstybių narių ir su Komisija, 
siekiant užtikrinti aukščiausią skaidrumo 
lygį ir užtikrinti Sąjungos masto politikos 
suderinamumą lyčių lygybės srityje, ir 
vadovų, ataskaitų ir mokomosios 
medžiagos rengimas bei skelbimas;

Or. en

Pakeitimas 312
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) studijos, moksliniai tyrimai, 
analizės ir apklausos, rezultatų ir 
kiekybinio bei kokybinio poveikio ir kiti 
vertinimai pagal nustatytus tikslus ir 
vadovų, ataskaitų ir mokomosios 
medžiagos rengimas bei skelbimas;

Or. es

Pakeitimas 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 314
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) komunikacijos projektai, skirti 
mokymosi, įskaitant e. mokymąsi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
bei sklaidos veiklai ir keitimuisi gerąja 
praktika;

Or. fr

Pakeitimas 316
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
remiami 3 ir 4 straipsniuose nustatyti 
bendrieji ir konkretūs tikslai.

j) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
remiami 3 ir 4 straipsniuose nustatyti 
bendrieji ir konkretūs tikslai, padedantys 
ugdyti gebėjimus įsisavinti lėšas.

Or. en

Pakeitimas 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
remiami 3 ir 4 straipsniuose nustatyti 
bendrieji ir konkretūs tikslai.

j) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
visapusiškai ir atitinkamai remiami 3 ir 
4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai.

Or. en

Pakeitimas 320
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) padėti pasiekti, kad šie projektų 
pasiūlymai galėtų subręsti ir gauti 
finansavimą ir būtų realiai įgyvendinami.

Or. en

Pakeitimas 321
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskutinėje pastraipoje numatytų rūšių 
veiksmai turėtų būti tinkami finansuoti, 
jeigu jie buvo pradėti įgyvendinti po 
2020 m. vasario 1 d. ir vėliau ir jais 
siekiama šio reglamento 3 ir 4 
straipsniuose nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 323
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal priemonę, pateikia 
techninės paramos prašymą Komisijai, 

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

nurodydama remtinas politikos sritis ir 
prioritetus, patenkančius į 5 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį. Šie prašymai 
pateikiami ne vėliau kaip kalendorinių 
metų spalio 31 d. Komisija gali parengti 
pasiūlymus dėl pagrindinių elementų, 
įtrauktinų į paramos prašymą.

Or. en

Pakeitimas 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal techninės paramos 
priemonę skiriamos paramos gavėjai, 
rengdami techninės paramos prašymus, 
turi konsultuotis su vietos ir regionų 
valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais ir pilietiniais visuomenės 
atstovais.

Or. en

Pakeitimas 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šią priemonę paramą 
siekiančios gauti valstybės narės, 
rengdamos techninės paramos prašymus, 
kai tikslinga, konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en
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Pakeitimas 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pateikti 
techninės paramos prašymą esant toliau 
nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su:

2. Valstybės narės arba regioninės ir 
vietos valdžios institucijos gali pateikti 
techninės paramos prašymą esant toliau 
nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su:

Or. en

Pakeitimas 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) valstybių narių arba regioninių ir 
vietos valdžios institucijų iniciatyva 
vykdomų reformų, ypač skirtų tvariam 
ekonomikos atsigavimui [pagal 
Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX], tvariam 
ekonomikos augimui, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo skatinimui, socialinei 
įtraukčiai, aplinkos apsaugai, klimato 
kaitos švelninimui, lyčių lygybei, taip pat 
socialiniam ir ekonominiam atsparumui 
užtikrinti, įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 329
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) politikos krypčių, kuriomis 
prisidedama prie Europos žaliojo kurso 
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tikslų, darnaus vystymosi tikslų, Europos 
socialinių teisių ramsčio ir Sąjungos 
2030 m. energetikos ir klimato tikslų, 
įgyvendinimu.

Or. en

Pakeitimas 331
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominio koregavimo 
programų, skirtų valstybėms narėms, 
kurios gauna Sąjungos finansinę paramą, 
teikiamą pagal esamas priemones, visų 
pirma pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 472/201324, 
skirtą valstybėms narėms, kurių valiuta 
yra euro, ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200225, skirtą valstybėms narėms, 
kurių valiuta nėra euro, įgyvendinimu;

Išbraukta.

_________________
24 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių 
narių, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 
sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 
priežiūros griežtinimo (OL L 140, 
2013 5 27, p. 1).
25 2002 m. vasario 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl 
priemonės, teikiančios vidutinės trukmės 
finansinę pagalbą valstybių narių 
mokėjimų balansams, sukūrimo (OL L 53, 
2002 2 23, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 333
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) atitinkamų veiksmų, susijusių su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu, 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) augimą skatinančių ir atsparumą 
didinančių reformų, vykdomų pagal 
ekonomikos valdymo procesus, 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augimą skatinančių ir atsparumą 
didinančių reformų, vykdomų pagal 
ekonomikos valdymo procesus, visų pirma 

c) socialiai suderintų, užimtumą 
skatinančių ir atsparumą didinančių 
reformų, vykdomų pagal Sąjungos 
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įgyvendinant atitinkamas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, pateiktas 
per Europos semestrą, ar atitinkamus 
veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu, įgyvendinimu;

ekonomikos valdymo procesus, ar 
atitinkamų veiksmų, susijusių su Sąjungos 
teisės įgyvendinimu, įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 337
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimu pagal Reglamentą 
(ES) Nr. YYY/XX ir jų įgyvendinimu 
valstybėse narėse.

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimu ir peržiūra pagal 
Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX ir jų 
įgyvendinimu valstybėse narėse arba 
regioninėse ir vietos valdžios institucijose.

Or. en
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Pakeitimas 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimu pagal Reglamentą 
(ES) Nr. YYY/XX ir jų įgyvendinimu 
valstybėse narėse.

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimu, keitimu ar 
gerinimu pagal Reglamentą (ES) dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės ir jų įgyvendinimu 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimu pagal Reglamentą 
(ES) Nr. YYY/XX ir jų įgyvendinimu 
valstybėse narėse.

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų kūrimu ir įgyvendinimu 
pagal Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX ir jų 
įgyvendinimu valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 341
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pagrindinių Sąjungos prioritetų ir 
tikslų, kaip antai Europos žaliasis kursas, 
Paryžiaus susitarimas, Jungtinių Tautų 
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darnaus vystymosi tikslai, Europos 
socialinių teisių ramstis, skaitmeninė 
pertvarka ir inovacijos, įgyvendinamu.

Or. en

Pakeitimas 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 
nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare arba 
regionine ar vietos valdžios institucija, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 
nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės arba regioninės ar vietos valdžios 
institucijos socialinių ir ekonominių 
rodiklių analizę ir bendruosius 
administracinius valstybės narės 
gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 



AM\1212336LT.docx 153/181 PE657.172v01-00

LT

nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir institucinius bei bendruosius 
administracinius valstybės narės 
gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 
nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare 
Komisija nagrinėja 1 dalyje nurodytą 
paramos prašymą, atsižvelgdama į 
nurodytų problemų skubumą, mastą ir 
rimtumą, paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 345
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 



PE657.172v01-00 154/181 AM\1212336LT.docx

LT

principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 
nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

principų, po dialogo su valstybe nare 
Komisija nagrinėja 1 dalyje nurodytą 
paramos prašymą, atsižvelgdama į 
nurodytų problemų skubumą, mastą ir 
rimtumą, paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 
nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, 
Komisija nagrinėja 1 dalyje nurodytą 
paramos prašymą, atsižvelgdama į 
nurodytų problemų skubumą, mastą ir 
rimtumą, paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

Or. fr

Pakeitimas 347
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare, be 
kita ko, per Europos semestrą, Komisija 
nagrinėja 1 dalyje nurodytą paramos 
prašymą, atsižvelgdama į nurodytų 
problemų skubumą, mastą ir rimtumą, 
paramos poreikius, susijusius su 
atitinkamomis politikos sritimis, valstybės 
narės socialinių ir ekonominių rodiklių 
analizę ir bendruosius administracinius 
valstybės narės gebėjimus.

3. Laikydamasi skaidrumo, vienodo 
požiūrio ir patikimo finansų valdymo 
principų, po dialogo su valstybe nare 
Komisija nagrinėja 1 dalyje nurodytą 
paramos prašymą, atsižvelgdama į 
nurodytų problemų ir uždavinių skubumą, 
mastą ir rimtumą, paramos poreikius, 
susijusius su atitinkamomis politikos 
sritimis, valstybės narės socialinių ir 
ekonominių rodiklių analizę ir bendruosius 
administracinius valstybės narės 
gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 348
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare dėl 
prioritetinių remtinų sričių, tikslų, 
orientacinio tvarkaraščio, teiktinų 
paramos priemonių aprėpties ir 
numatomo bendro finansinio įnašo į 
tokios techninės paramos biudžetą, kurie 
nurodomi bendradarbiavimo ir paramos 
plane.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare dėl prioritetinių 
remtinų sričių, tikslų, orientacinio 
tvarkaraščio, teiktinų paramos priemonių 
aprėpties ir numatomo bendro finansinio 
įnašo į tokios techninės paramos biudžetą, 
kurie nurodomi bendradarbiavimo ir 
paramos plane.

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare dėl prioritetinių 
remtinų sričių, tikslų, paverstų aiškiais 
įsipareigojimais dėl reformų, orientacinio 
tvarkaraščio, privalomų tarpinių tikslų, 
teiktinų paramos priemonių aprėpties ir 
numatomo bendro finansinio įnašo į tokios 
techninės paramos biudžetą, kurie 
nurodomi bendradarbiavimo ir paramos 
plane.

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimo ir paramos plane turėtų būti nurodyti konkretūs ir privalomi tarpiniai 
tikslai, kad būtų galima išmatuoti įgyvendinimo pažangą.

Pakeitimas 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare dėl prioritetinių 
remtinų sričių, tikslų, orientacinio 
tvarkaraščio, teiktinų paramos priemonių 
aprėpties ir numatomo bendro finansinio 
įnašo į tokios techninės paramos biudžetą, 
kurie nurodomi bendradarbiavimo ir 
paramos plane.

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare arba regionine 
ar vietos valdžios institucija dėl 
prioritetinių remtinų sričių, tikslų, 
orientacinio tvarkaraščio, teiktinų paramos 
priemonių aprėpties ir numatomo bendro 
finansinio įnašo į tokios techninės paramos 
biudžetą, kurie nurodomi 
bendradarbiavimo ir paramos plane.

Or. en
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Pakeitimas 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytame 
bendradarbiavimo ir paramos plane atskirai 
nuo kitos techninės paramos nurodomos 
priemonės, susijusios su valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais pagal Reglamentą (ES) 
Nr. YYY/XX.

4. 3 dalyje nurodytame 
bendradarbiavimo ir paramos plane atskirai 
nuo kitos techninės paramos nurodomos 
priemonės, susijusios su valstybių narių 
arba regioninių ir vietos valdžios 
institucijų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais pagal 
Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX.

Or. en

Pakeitimas 352
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
informavimas ir komunikacija apie 
bendradarbiavimo ir paramos planus

Europos Parlamento ir Tarybos 
komunikacija apie bendradarbiavimo ir 
paramos planus

Or. en

Pakeitimas 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 354
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Jei atitinkamai 
valstybei narei kyla abejonių, kai kalbama 
apie neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams, 
Komisija palaiko ryšius su Europos 
Parlamentu, kad nepagrįstai nedelsdama 
galėtų konfidencialiai pateikti atitinkamą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 355
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Atitinkama 
valstybė narė gali atsisakyti duoti tokį 

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai, visų pirma 
siekdama užtikrinti demokratinę 
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sutikimą, jeigu kalbama apie neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
viešiesiems interesams.

atskaitomybę ir Sąjungos veiksmų 
matomumą. Atitinkama valstybė narė gali 
atsisakyti duoti tokį sutikimą, jeigu 
kalbama apie neskelbtiną arba 
konfidencialią informaciją, kurią atskleidus 
būtų pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

Or. en

Pakeitimas 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamento 
kompetentingas komitetas (komitetai) gali 
kviesti Komisijos atstovus į komiteto 
(komitetų) posėdžius, kad aptartų šiame 
reglamente numatytas ir pagal jį 
įgyvendinamas priemones.

Or. en

Pakeitimas 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą, be kita ko, vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą, be kita ko, vykdydama bendrą 

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą, be kita ko, vykdydama bendrą 
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komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis. 
Komisija savo interneto svetainėje 
paskelbia ir reguliariai atnaujina visą 
remiamų projektų sąrašą ir nurodo 
kiekvienam projektui skiriamą sumą: ji 
reguliariai informuoja Europos 
Parlamento ryšių palaikymo biurus 
(EPLO) ir centrus „Europa Experience“ 
apie tokius konkrečiose valstybėse narėse 
vykdomus projektus.

Or. en

Pakeitimas 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą, be kita ko, vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą, vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo, valstybės narės gali 
pasiūlyti skirti dalį savo reformų ir 
atsparumo didinimo plano lėšų techninės 
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paramos priemonei. Skirta suma siekiama 
padidinti techninę paramą šalių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimui, keitimui ir 
gerinimui. Skirta suma yra panaudojama 
laikantis techninės paramos priemonės 
taisyklių. Komisija tuos išteklius valdo 
pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą.

Or. en

Pakeitimas 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal priemonę finansuojami veiksmai gali 
būti remiami pagal kitas Sąjungos 
programas, priemones ar iš Sąjungos 
biudžeto fondų su sąlyga, kad tokia parama 
neskiriama toms pačioms išlaidoms 
padengti.

Pagal priemonę finansuojami veiksmai gali 
būti remiami pagal kitas Sąjungos 
programas, priemones ar iš Sąjungos 
biudžeto fondų su sąlyga, kad tokia parama 
neskiriama toms pačioms išlaidoms 
padengti, ir tai daroma siekiant padėti 
ugdyti tinkamus valstybių narių lėšų 
įsisavinimo gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priemonę įgyvendina 
vadovaudamasi Finansiniu reglamentu.

1. Komisija priemonę įgyvendina 
vadovaudamasi Finansiniu reglamentu, be 
kita ko, visapusiškai laikydamasi 
Sąjungos biudžeto apsaugos taisyklių tais 
atvejais, kai esama visuotinių teisinės 



AM\1212336LT.docx 163/181 PE657.172v01-00

LT

valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
YYY/XX [dėl teisinės valstybės 
mechanizmo daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP)].

Or. en

Pakeitimas 364
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priemonę įgyvendina 
vadovaudamasi Finansiniu reglamentu.

1. Komisija priemonę įgyvendina 
vadovaudamasi Finansiniu reglamentu ir 
Reglamentu (ES) YYY/XX, susijusiu su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų.

Or. en

Pakeitimas 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagal netiesioginio valdymo 
principą vykdomi veiksmai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 366
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro dotacijų finansavimo dalis negali 
viršyti 100 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Bendro dotacijų finansavimo dalis negali 
viršyti 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tausų ES lėšų naudojimą, valstybės narės turėtų prisidėti prie reformų 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 367
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro dotacijų finansavimo dalis negali 
viršyti 100 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Bendro dotacijų finansavimo dalis negali 
viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. de

Pakeitimas 368
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro dotacijų finansavimo dalis negali 
viršyti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Bendro dotacijų finansavimo dalis turi būti 
100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 369
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dotacijos išmokamos tik 
laipsniškai ir atsižvelgiant į pasiektą 
pažangą įgyvendinant bendradarbiavimo 
ir paramos planuose nurodytus tarpinius 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 370
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija deleguotaisiais aktais 
priima darbo programas.

Or. en

Pakeitimas 371
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

6. Siekdama ištirti techninės paramos 
įgyvendinimą, Komisija stebi pokyčius 
kiekvienoje valstybėje narėje ir apie juos 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.
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Or. en

Pakeitimas 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija deleguotaisiais aktais 
pagal 16b straipsnį priima darbo 
programas.

Or. en

Pakeitimas 373
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija deleguotaisiais aktais 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija įgyvendinimo aktais 

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija deleguotaisiais aktais 
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priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Siekiant užtikrinti, kad ištekliai 
būtų skirti laiku, ribotoje darbo programos 
dalyje numatytos specialios priemonės, 
taikomos iškilus nenumatytoms ir deramai 
pagrįstoms priežastims, dėl kurių būtina 
nedelsiant imtis veiksmų, be kita ko, 
atsiradus dideliems ekonomikos 
sutrikimams arba susiklosčius svarbioms 
aplinkybėms, turinčioms didelės įtakos 
ekonominėms arba socialinėms sąlygoms 
valstybėje narėje arba regioninėje ar 
vietos valdžios institucijoje, kurios 
nepriklauso nuo jos valios.

Or. en

Pakeitimas 376
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninę paramą siekiančios gauti 
valstybės narės prašymu Komisija, 
atsižvelgdama į priemonėje apibrėžtus 
tikslus ir veiksmus, gali imtis specialių 
priemonių, kad suteiktų nacionalinėms 
valdžios institucijoms techninę paramą 

Techninę paramą siekiančios gauti 
valstybės narės arba regioninės ar vietos 
valdžios institucijos prašymu Komisija, 
atsižvelgdama į priemonėje apibrėžtus 
tikslus ir veiksmus, gali imtis specialių 
priemonių, kad suteiktų nacionalinėms 
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neatidėliotiniems poreikiams patenkinti. 
Tokios specialios priemonės yra laikino 
pobūdžio ir siejamos su 8 straipsnio 
2 dalyje nustatytomis aplinkybėmis. 
Specialių priemonių taikymas trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius ir jas galima 
pakeisti techninės paramos priemonėmis 
pagal 8 straipsnyje nurodytas sąlygas.

valdžios institucijoms techninę paramą 
neatidėliotiniems poreikiams patenkinti. 
Tokios specialios priemonės yra laikino 
pobūdžio ir siejamos su 8 straipsnio 
2 dalyje nustatytomis aplinkybėmis. 
Specialių priemonių taikymas trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius ir jas galima 
pakeisti techninės paramos priemonėmis 
pagal 8 straipsnyje nurodytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 379
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Regreso vengimo išlyga

1. Valstybė narė grąžina Komisijai visus 
pagal šį reglamentą jai išmokėtus 
finansinius įnašus, susijusius su reformų 
įsipareigojimais, jeigu per penkerius 
metus nuo išmokėjimo atitinkamoje 
valstybėje narėje iš esmės pasikeitė 
sąlygos, kuriomis buvo galima atlikti 
tokius mokėjimus.
 2. Toliau nurodyti atvejai yra esminis 
sąlygų, kuriomis buvo galima atlikti 
mokėjimą, pasikeitimas:
 a) reformų įsipareigojimų įgyvendinimą 
lėmę elementai panaikinti; arba
 b) reformų įsipareigojimų įgyvendinimą 
lėmę elementai iš esmės pakeisti kitomis 
priemonėmis.
3. Atitinkamai valstybei narei suteikusi 
galimybę per du mėnesius nuo pranešimo 
apie savo išvadas pateikti pastabas, 
Komisija priima sprendimą dėl įnašo 
grąžinimo. 
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4. Pagal šią programą finansuojamos tik 
iš esmės naujos reformos. Pagal 
ankstesnes programas įgyvendinti ir 
vėliau panaikinti reformų įsipareigojimai 
nėra laikomi tinkamais finansuoti pagal 
šią programą.
5. Europos Komisija stebi pagal šią 
programą remiamų reformų tvarumą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad pagal šią programą remiamos reformos ilgainiui išliktų tvarios. Jei 
pagal šią programą remiamos reformos po įgyvendinimo yra netrukus panaikinamos, paramą 
gaunanti valstybė narė turi grąžinti gautą paramą.

Pakeitimas 380
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, sinergiją, 
suderinamumą ir nuoseklumą Sąjungos, 
nacionaliniu ir, kai tikslinga, regionų 
lygmenimis tiek planavimo etapu, tiek jas 
įgyvendinant;

a) ištiria skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą Sąjungos, nacionaliniu ir, kai 
tikslinga, regionų lygmenimis tiek 
planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 381
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
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fondų, papildomumą, sinergiją, 
suderinamumą ir nuoseklumą Sąjungos, 
nacionaliniu ir, kai tikslinga, regionų 
lygmenimis tiek planavimo etapu, tiek jas 
įgyvendinant;

fondų, papildomumą, sinergiją, 
suderinamumą ir nuoseklumą Sąjungos, 
nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis 
tiek planavimo etapu, tiek jas 
įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 382
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) optimizuoja koordinavimo 
mechanizmą, kad išvengtų veiksmų 
dubliavimo; ir

b) skatina koordinavimo mechanizmą, 
kad išvengtų veiksmų dubliavimo; ir

Or. en

Pakeitimas 383
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, kai tikslinga, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad paramos veiksmai 
pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.

c) vertina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, kai tikslinga, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad paramos veiksmai 
pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.

Or. en

Pakeitimas 384
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, kai tikslinga, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad paramos veiksmai 
pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad paramos veiksmai 
pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.

Or. en

Pakeitimas 385
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija siekia užtikrinti 
papildomumą ir sinergiją su kitų susijusių 
tarptautinių organizacijų teikiama 
parama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 386
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi priemonės 
įgyvendinimą ir įvertina, ar pasiekti 3 ir 
4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai. Rodikliai, naudotini šio 
reglamento įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant bendrųjų ir konkrečių 
tikslų, ataskaitoms teikti, taip pat 
stebėsenos ir vertinimo tikslais, nustatyti 
priede. Įgyvendinimo stebėsena yra 
tikslinga ir proporcinga pagal priemonę 
vykdomai veiklai.

1. Komisija stebi priemonės 
įgyvendinimą ir įvertina, ar pasiekti 3 ir 
4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai, naudodamasi tarpiniais 
tikslais, dėl kurių susitarta 
bendradarbiavimo ir paramos planuose. 
Rodikliai, naudotini šio reglamento 
įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 
bendrųjų ir konkrečių tikslų, ataskaitoms 
teikti, taip pat stebėsenos ir vertinimo 
tikslais, nustatyti priede. Įgyvendinimo 
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stebėsena yra tikslinga ir proporcinga pagal 
priemonę vykdomai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 387
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi priemonės 
įgyvendinimą ir įvertina, ar pasiekti 3 ir 
4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai. Rodikliai, naudotini šio 
reglamento įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant bendrųjų ir konkrečių 
tikslų, ataskaitoms teikti, taip pat 
stebėsenos ir vertinimo tikslais, nustatyti 
priede. Įgyvendinimo stebėsena yra 
tikslinga ir proporcinga pagal priemonę 
vykdomai veiklai.

1. Komisija ištiria priemonės 
įgyvendinimą ir įvertina, ar pasiekti 3 ir 
4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai. Rodikliai, naudotini šio 
reglamento įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant bendrųjų ir konkrečių 
tikslų, ataskaitoms teikti, taip pat 
stebėsenos ir vertinimo tikslais, nustatyti 
priede. Įgyvendinimo vertinimas yra 
tikslingas ir proporcingas pagal priemonę 
vykdomai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad priemonės įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami efektyviai, veiksmingai ir laiku. 
Todėl Sąjungos finansavimo gavėjams 
nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad priemonės įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami efektyviai, veiksmingai, laiku ir, 
kai įmanoma, būtų suskirstyti pagal lytį ir 
pajamų lygį. Todėl Sąjungos finansavimo 
gavėjams nustatomi proporcingi ataskaitų 
teikimo reikalavimai.

Or. en
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Pakeitimas 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sukčiavimo atveju arba pažeidus 7 
ir 8 straipsnių reikalavimus turi būti 
grąžinta 110 proc. dotacijos sumos.

Or. en

Pakeitimas 390
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Europos 
Parlamentas galės rengti Komisijos 
klausymus dėl šios metinės ataskaitos 
turinio.

Or. fr

Pakeitimas 391
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)



AM\1212336LT.docx 175/181 PE657.172v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 392
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramos priemonių įgyvendinimą. e) paramos priemonių įgyvendinimą 
pagal šalis ir regionus.

Or. en

Pakeitimas 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia šio reglamento 
įgyvendinimo nepriklausomą laikotarpio 
vidurio vertinimo ataskaitą. Ne vėliau nei 
praėjus trejiems metams nuo 1 straipsnyje 
nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija 
toms institucijoms taip pat pateikia 
nepriklausomą ex post vertinimo ataskaitą.

1. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia šio reglamento 
įgyvendinimo nepriklausomą laikotarpio 
vidurio vertinimo ataskaitą. Ne vėliau nei 
praėjus trejiems metams nuo 1 straipsnyje 
nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija 
toms institucijoms taip pat pateikia 
nepriklausomą ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 394
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia šio reglamento 
įgyvendinimo nepriklausomą laikotarpio 
vidurio vertinimo ataskaitą. Ne vėliau nei 
praėjus trejiems metams nuo 1 straipsnyje 
nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija 
toms institucijoms taip pat pateikia 
nepriklausomą ex post vertinimo ataskaitą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 395
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo efektyvumas ir 
Europos pridėtinė vertė. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo efektyvumas ir 
Europos pridėtinė vertė. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs. Prireikus kartu su laikotarpio 
vidurio arba ex post vertinimo 
ataskaitomis pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais iš dalies keičiamas šis 
reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 396
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo efektyvumas ir 
Europos pridėtinė vertė. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo pakankamumas ir 
efektyvumas ir Europos pridėtinė vertė. 
Joje taip pat aptariama, ar visi tikslai ir 
veiksmai tebėra aktualūs.

Or. en

Pakeitimas 397
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šio reglamento įgyvendinimo 
vertinimas ir joje pateikiama informacija 
apie reglamento ilgalaikį poveikį.

3. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šio reglamento įgyvendinimo 
vertinimas ir joje pateikiama informacija 
apie reglamento ilgalaikį socialinį ir 
ekonominį poveikį.

Or. en

Pakeitimas 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Skaidrumas

1. Paramos gavėjai visuomenės naudai 
užtikrina maksimalų pagal šią priemonę 
įgyvendinamų veiksmų ir finansinių 
srautų skaidrumą. Toks skaidrumas gali 
būti ribojamas tik su komerciniu 
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konfidencialumu susijusiais teisės aktais, 
taikomomis duomenų apsaugos 
taisyklėmis ar Sąjungos institucijų 
vykdomais administraciniais ar 
nusikalstamų veikų tyrimais.
2. Remiantis Direktyva (ES) 2019/1024 
dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo, 
paramos gavėjai oficialiame viešai 
prieinamame registre standartizuota, 
palyginama ir atvira bei kompiuteriu 
skaitoma forma paskelbia visą svarbią 
informaciją apie savo įgyvendinamus 
projektus, kuri apima projekto 
pasiūlymus, deklaraciją dėl interesų 
konflikto nebuvimo, susirinkimų 
protokolus, poveikio vertinimus, sutartis, 
vertinimo ir audito ataskaitas, bet tuo 
neapsiriboja, o visi viešieji pirkimai 
skelbiami ES atvirųjų duomenų portale.
3. Valstybės narės iš esmės turėtų 
paskelbti visus bendradarbiavimo metu 
pasiektus rezultatus (įskaitant duomenis, 
tyrimus, programinės įrangos priemones 
ir pan.), kad jie būtų prieinami plačiajai 
visuomenei, arba paaiškinti dokumentų 
rinkinio konfidencialumo priežastį.
4. Visi 1–3 dalyse nurodyti paskelbti 
duomenys turėtų būti prieinami neribotą 
laiką. Sąjungos institucijos ir valstybės 
narės turėtų pasiūlyti bendradarbiavimą 
diegiant logistines priemones, kad šie 
duomenys plačiajai visuomenei išliktų 
prieinami net tada, kai paramos gavėjas 
nutraukia veiklą.

Or. en

Pakeitimas 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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IIIA SKYRIUS
Įgaliojimų delegavimas
16b straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 12 straipsnio 6 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 12 straipsnio 6 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 12 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
trims mėnesiams.
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Or. en

Pakeitimas 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su priemone ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Priemonei skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytais tikslais.

2. Komisija vykdo su priemone ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Priemonei skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytais tikslais. Komisija savo 
interneto svetainėje paskelbia ir 
reguliariai atnaujina visą remiamų 
projektų sąrašą ir nurodo kiekvienam 
projektui skiriamą sumą. Ji reguliariai 
informuoja Europos Parlamento ryšių 
palaikymo biurus (EPLO) ir centrus 
„Europa Experience“ apie tokius 
konkrečiose valstybėse narėse vykdomus 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 401
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suteiktos techninės paramos veiklos 
rezultatai, pvz., strategijos priėmimas, 
naujo įstatymo / akto priėmimas arba 
esamo pakeitimas, reformų įgyvendinimui 
gerinti skirtų (naujų) procedūrų ir veiksmų 

d) suteiktos techninės paramos veiklos 
rezultatai, pvz., strategijos priėmimas, 
naujo įstatymo / akto priėmimas arba 
esamo pakeitimas, reformų ir investicijų 
įgyvendinimui gerinti skirtų (naujų) 
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priėmimas; procedūrų ir veiksmų priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 402
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vykdo 16 straipsnyje nurodytą 
ex post vertinimą taip pat siekdama 
nustatyti skirtos techninės paramos ir 
konkrečių priemonių, kuriomis 
atitinkamoje valstybėje narėje siekiama 
didinti atsparumą, darnų augimą, darbo 
vietų kūrimą ir sanglaudą, įgyvendinimo 
ryšius.

Komisija vykdo 16 straipsnyje nurodytą 
ex post vertinimą taip pat siekdama 
nustatyti skirtos techninės paramos ir 
konkrečių priemonių, kuriomis 
atitinkamoje valstybėje narėje siekiama 
didinti atsparumą, sąžiningą, įtraukų ir 
darnų ekonominį ir socialinį augimą, 
kokybiškų darbo vietų kūrimą ir 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą, įgyvendinimo ryšius.

Or. en


