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Pakeitimas 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 
(toliau – Priemonė).

Šiuo reglamentu nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 
(toliau – Priemonė) kaip laikinoji 
priemonė, skirta įvairiam COVID-19 
pandemijos poveikiui ir padariniams 
šalinti Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 
(toliau – Priemonė).

Šiuo reglamentu nustatoma laikinoji 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė).

Or. en

Pakeitimas 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. finansinis įnašas – negrąžintina 
finansinė parama, kurią galima skirti arba 
kuri skirta valstybėms narėms pagal 
Priemonę; ir

2. finansinis įnašas – negrąžintina 
finansinė parama, kurią galima skirti arba 
kuri skirta valstybėms narėms pagal 
Priemonę; paskola – neatnaujinamo 
kredito linija, kurią galima skirti arba 
kuri skirta valstybėms narėms pagal 
Priemonę; ir

Or. en
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Pakeitimas 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras (toliau – Europos 
semestras) – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/9720 2-a 
straipsnyje nustatytas procesas.

Išbraukta.

__________________
20 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo 
(OL L 209, 1997 8 2, p. 1.).

Or. en

Pakeitimas 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras (toliau – Europos 
semestras) – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/9720 2-a 
straipsnyje nustatytas procesas.

3. Europos darnaus vystymosi 
politikos koordinavimo semestras (toliau – 
Europos semestras) – 1997 m. liepos 7 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/9720 2-
a straipsnyje nustatytas procesas ir sistema, 
kuriais sudaromos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, 
Europos socialinių teisių ramstį ir 
darnaus vystymosi tikslus, ir kurie yra 
pritaikyti prie politikos poreikių, kad būtų 
galima reaguoti į dabartinę krizę ir 
būsimus uždavinius, kaip, be kita ko, 
nurodyta Komisijos komunikate dėl 2020 
m. metinės tvaraus augimo strategijos20a 
ir 2020 m. Europos semestro pavasario ir 
vasaros dokumentų rinkinyje.
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__________________ __________________
20 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo 
(OL L 209, 1997 8 2, p. 1.).

20 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo 
(OL L 209, 1997 8 2, p. 1.).
20a 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos 
komunikatas COM(2019)650 final.

Or. en

Pakeitimas 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Europos pridėtinė vertė – pagal šį 
reglamentą dalyvaujant Sąjungai 
užtikrinama vertė, papildanti vertę (gali 
būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., 
koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, 
didesniu veiksmingumu ar 
papildomumu), kuri būtų užtikrinta vien 
valstybių narių veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planas (toliau – Nacionalinis planas) – 
ketverių metų planas, kurį sudaro atskiros 
reformos ir investicijų priemonės ir kurį 
turi parengti ir pateikti kiekviena valstybė 
narė siekiant paskirstyti finansinę paramą 
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valstybėms narėms pagal Priemonę;
Or. en

Pakeitimas 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas – 
ketverių metų planas, kurį sudaro atskiros 
reformos ir investicijų priemonės ir kurį 
turi parengti ir pateikti kiekviena valstybė 
narė siekiant paskirstyti finansinę paramą 
valstybėms narėms pagal Priemonę;

Or. en

Pakeitimas 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. strateginis savarankiškumas – 
veiklos, atitinkančios finansavimo 
reikalavimus, kaip strateginės Europos 
investicijų politikos linijos dalies 
vykdymas pagal Reglamento …/… 
[naujasis „InvestEU“ reglamentas] 7 
straipsnio 5 dalį;

Or. en

Pakeitimas 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. tarpinė reikšmė – objektyviai 
išmatuojamas ir patikrinamas politikos 
tikslas, kurį valstybė narė įsipareigoja 
visapusiškai įgyvendinti teisiškai 
privalomu būdu; tarpinės reikšmės etapo 
pasiekimas yra išankstinė įmokos 
mokėjimo sąlyga.

Or. en

Pakeitimas 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ekonominis ir socialinis atsparumas – 
gebėjimas teisingai ir įtraukiai įveikti 
ekonominį sukrėtimą ir pasiekti 
ilgalaikius struktūrinius pokyčius, 
siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir 
gerovę visiems.

Or. en

Pakeitimas 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. papildomumas – pagal šį 
reglamentą papildomumo reikalavimo, 
nustatyto [Finansinio reglamento] [209 
straipsnio 2 dalies b punkte], laikymasis ir 
prireikus maksimalus privačių investicijų 
padidinimas pagal [Finansinio 
reglamento] [209 straipsnio 2 dalies d 
punktą];

Or. en
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Pakeitimas 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ laikymasis – susilaikymas nuo 
ekonominės veiklos, kuri daro reikšmingą 
žalą aplinkosaugos tikslams, rėmimo arba 
vykdymo pagal Reglamento (ES) 
2020/852 (Taksonomijos reglamentas) 17 
straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. būtiniausios apsaugos priemonės – 
Reglamento (ES) 2020/852 [Taksonomijos 
reglamento] 18 straipsnyje apibrėžtos 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Sąjungos klimato ir aplinkosaugos 
tikslai – Sąjungos klimato tikslai ir 
uždaviniai, nustatyti Reglamente (ES) 
…/… [Europos klimato teisės aktas], ir 
Sąjungos aplinkosaugos tikslai bei 



AM\1213689LT.docx 9/277 PE657.420v01-00

LT

uždaviniai, nustatyti naujausioje esamoje 
aplinkosaugos veiksmų programoje;

Or. en

Pakeitimas 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. atsparumas – gebėjimas tvariai 
įveikti visuomeninius, ekonominius ir 
aplinkosauginius sukrėtimus bei 
nuolatinius struktūrinius pokyčius, 
siekiant išsaugoti socialinę gerovę 
socialiai įtraukiu būdu ir nepakenkiant 
būsimų kartų paveldui;

Or. en

Pakeitimas 586
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu. Valstybių narių 
parengtuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose dėmesys 
visų pirma skiriamas šioms politikos 
sritims:
a) struktūrinėms reformoms ir 
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projektams, kuriais didinamas valstybės 
narės ilgalaikis ekonominis 
konkurencingumas ir atsparumas, 
įskaitant šiuolaikinės medicinos 
infrastruktūros plėtrą, tiekimo grandinių 
įvairinimą, verslo ir paslaugų tęstinumo 
sprendimus, visų pirma remiant mažąsias 
ir vidutines įmones, krizių prevencijos ir 
pasirengimo priemones, administracines 
reformas siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą, kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo iniciatyvas; 
b) priemonėms, kuriomis remiamas 
perėjimas prie skaitmeninės ekonomikos, 
įskaitant skaitmeninės infrastruktūros, 5G 
infrastruktūros plėtrą, visuomenės ir 
administravimo skaitmeninimą, prieigą 
prie skaitmeninio darbo, skaitmeninių 
įgūdžių ir mokslinių tyrimų skatinimą, 
duomenų saugojimo ir keitimosi 
duomenimis galimybes, taip pat 
autonominio vairavimo ir dirbtinio 
intelekto plėtojimą;
c) priemonėms, kuriomis remiamas 
ilgalaikis ekonomikos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimas ir 
perėjimas prie žiedinės ekonomikos, 
įskaitant šiuolaikinės ir tvarios transporto 
infrastruktūros plėtrą, visų pirma tvarios 
tarpvalstybinės elektromobilumo ir 
vandenilio infrastruktūros plėtojimą, 
alternatyvių degalų technologijų plėtrą 
visoms transporto rūšims ir tvaraus 
energijos kaupimo bei paskirstymo 
infrastruktūros plėtrą, šiuolaikinius 
šildymo ir vėsinimo sprendimus, 
decentralizuotus energijos, dujų ir 
vandenilio tinklus, didelio efektyvumo 
pastatus, anglies dioksido neišskiriančių 
pramonės procesų plėtrą.

Valstybės narės privalo skirti 50 proc. visų 
išlaidų pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus priemonėms, 
susijusioms su šio straipsnio a–c punktais.

Or. en
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Pakeitimas 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis apima šešias 
politikos sritis, susijusias su:

a) aukštynkrypte ekonomine, 
socialine ir teritorine konvergencija bei 
sanglauda;
b)  socialinio ir ekonominio COVID-
19 krizės poveikio švelninimu;
c) žaliąja pertvarka pereinant prie 
anglies dioksido neišskiriančios 
ekonomikos vėliausiai iki 2050 m., 
atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinės Tautos 
darnaus vystymosi tikslus, kartu 
apsaugant darbuotojus, kuriems tokia 
pertvarka gali turėti įtakos;
d) skaitmenine pertvarka, kartu 
apsaugant darbuotojus, kuriems tokia 
pertvarka gali turėti įtakos;
e) socialinės politikos, socialinių 
teisių ir socialinės apsaugos skatinimu, 
laikantis Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, įskaitant viešųjų 
sveikatos priežiūros sistemų, socialinės 
infrastruktūros ir socialinių paslaugų, 
ypač jaunimui, vaikams ir pažeidžiamoms 
grupėms, stiprinimą, institucinio ir 
administracinio atsparumo ir reagavimo į 
krizes gebėjimų stiprinimą, tvaraus būsto 
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visiems skatinimą, energijos nepritekliaus 
problemos sprendimą, darbo vietų 
išsaugojimą, kokybiškų darbo vietų 
kūrimą ir kovą su dirbančiųjų skurdu;
f)  lyčių lygybės, lygių galimybių ir 
įtraukties skatinimu;
g) švietimu ir įgūdžiais, įskaitant 
mokymą, perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą;
h) moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis;
i)  konkurencingumu, atsparumu ir 
našumu;
j) palankesnių sąlygų sudarymu 
tvarioms investicijoms, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 2020/852 [ES taksonomijos 
reglamentas];
k) sąžiningo, integracinio ir tvaraus 
augimo skatinimu.

Or. en

Pakeitimas 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai toliau 
išvardytos prioritetinės Europos politikos 
sritys, kurių reikia laikytis 
nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose:

1) žalioji pertvarka siekiant Sąjungos 
klimato ir aplinkosaugos tikslų;
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2) atvira skaitmeninė pertvarka, 
įskaitant mūsų visuomenės skaitmeninių 
įgūdžių tobulinimą;
3) socialinio, ekonominio ir 
institucinio atsparumo didinimą ir 
pasirengimo krizėms gerinimą.
IIIa priede arba šiame reglamente 
pateikiamos neprivalomos reformų ir 
investicijų priemonių, patenkančių į šias 
tris Europos politikos prioritetines sritis, 
gairės. Be to, Priemonės taikymo sritis 
gali būti susijusi su nacionalinės politikos 
prioritetais srityse, kurios yra susijusios su 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda, sveikata, našumu, švietimu ir 
įgūdžiais, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu, lyčių 
pusiausvyra grindžiamu ir tvariu 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine 
ir teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų 
stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis apima integruotą 
požiūrį į veiksmingą ir vienodą Sąjungos 
ekonomikos atsigavimą ir toliau 
išvardytas prioritetines Europos politikos 
sritis: 

– žaliąją pertvarką, atsižvelgiant į žaliąjį 
kursą, atnaujintus Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
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neutralumo tikslą iki 2050 m., kartu 
laikantis principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“;
– skaitmeninę pertvarką, atsižvelgiant į 
skaitmeninę darbotvarkę,
– ekonominę sanglaudą, našumą ir 
konkurencingumą, atsižvelgiant į 
pramonės ir MVĮ strategijas,
– socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramstį,
– institucinį atsparumą, siekiant 
sustiprinti krizių valdymo pajėgumus,
– pagal priemonę „Next Generation EU” 
vykdomą politiką, atsižvelgiant į Europos 
įgūdžių darbotvarkę, Jaunimo garantijų 
iniciatyvą ir vaiko garantijų sistemą.

Or. en

Pakeitimas 590
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine 
ir teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų 
stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis apima šias 
pagrindines politikos sritis:

– ekonominę konvergenciją ir socialinę 
sanglaudą ES, atsižvelgiant į JT darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramstį;
– žaliąją pertvarką, atsižvelgiant į 
Europos žaliojo kurso ir Paryžiaus 
susitarimo tikslus, kartu apsaugant 
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darbuotojus, kurie gali nukentėti dėl 
tokios našios pertvarkos;
– skaitmeninę pertvarką, atsižvelgiant į 
skaitmeninę darbotvarkę;
– ekonominį atsparumą, siekiant skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
kokybišką užimtumą ir tvarias investicijas.

Or. en

Pakeitimas 591
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine 
ir teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų 
stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai 7 
pagrindinės politikos sritys:

Or. fr

Pakeitimas 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, kultūra, švietimu ir 
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moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

įgūdžiais, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, socialine apsauga, 
kokybiškomis darbo vietomis ir 
investicijomis, lyčių lygybe ir neįgaliųjų 
įtrauktimi, finansų sistemų stabilumu, 
socialiniu dialogu ir demokratinių 
sistemų stiprinimu, įskaitant veiksmingas 
ir nepriklausomas teismų sistemas, taip 
pat žiniasklaidos pliuralizmą ir 
žiniasklaidos laisvę.

Or. en

Pakeitimas 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, kultūra, švietimu ir 
įgūdžiais, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, socialine apsauga, 
kokybiškomis darbo vietomis ir 
investicijomis, lyčių lygybe ir neįgaliųjų 
įtrauktimi, finansų sistemų stabilumu, 
socialiniu dialogu ir demokratinių 
sistemų stiprinimu, įskaitant veiksmingas 
ir nepriklausomas teismų sistemas, taip 
pat žiniasklaidos pliuralizmą ir 
žiniasklaidos laisvę.

Or. en

Pakeitimas 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa



AM\1213689LT.docx 17/277 PE657.420v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, atsižvelgiant į 
pramonės ir MVĮ strategijų tikslus ir 
poreikį stiprinti gamybos grandinių 
veikimą ir atsparumą, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu ir integraciniu 
augimu, darbo vietomis ir investicijomis ir 
finansų sistemų stabilumu. Taikymo sritis 
taip pat apima tvarios ekonomikos 
skatinimą, ypač daug dėmesio skiriant 
strategijai „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
Biologinės įvairovės strategijai.

Or. en

Pakeitimas 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu. Pagal šią Priemonę 
gali būti finansuojamos tik investicijos, 
kurios turi ilgalaikį teigiamą poveikį 
valstybės narės ir ES našumui.

Or. en
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Pakeitimas 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, viešuoju 
administravimu ir valdymu, lyčių lygybe, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, finansų sistemų stabilumu ir 
tinkamu bendrosios rinkos veikimu.

Or. en

Pakeitimas 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, tvaria žaliąja, 
skaitmenine ir demografine pertvarka, 
konvergencija, konkurencingumu, 
strateginiu savarankiškumu, sveikata, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
kokybiškomis darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en
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Pakeitimas 598
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja pertvarka 
siekiant poveikio klimatui neutralumo, 
žiedine ir skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu 
bei aplinkos atsparumu.

Or. en

Pakeitimas 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, taip pat perėjimu prie atsparios 
priežiūros ekonomikos, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, lyčių lygybe, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Or. en
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Pakeitimas 600
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, taip pat perėjimu prie atsparios 
priežiūros ekonomikos, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, lyčių lygybe, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, energijos 
išteklių ir svarbiausių žaliavų tiekimo 
saugumu ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en
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Pakeitimas 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, tvariu judumu ir 
turizmu, tarpvalstybiniu sujungiamumu, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, turinčios aiškią Europos pridėtinę 
vertę ir susijusios su bendrąja rinka, 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda, MVĮ, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Or. en
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Pakeitimas 604
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine 
ir teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų 
stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai šešios 
pagrindinės politikos sritys: žalioji 
pertvarka, atsižvelgiant į žaliojo kurso 
tikslus, naujus Sąjungos 2030 m. tikslus ir 
poveikio klimatui neutralumo siekimą, 
laikantis Sąjungos tikslo, nustatyto 
[Klimato teisės akte].

Or. en

Pakeitimas 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, socialine įtrauktimi, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
kultūra ir kūrybiškumu, švietimu ir 
įgūdžiais, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en
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Pakeitimas 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, infrastruktūros 
trūkumo mažinimu, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, 
materialiąja ir nematerialiąja 
infrastruktūra ir finansų sistemų 
stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, finansų 
sistemų stabilumu ir tinkamu bendrosios 
rinkos veikimu.

Or. en

Pakeitimas 609
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, klimatu ir aplinka, 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 610
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, ilgalaikiu 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. fr

Pakeitimas 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, demografija, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
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priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, MVĮ, 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, biudžeto, 
socialine ir teritorine sanglauda, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomine sanglauda, našumu ir 
konkurencingumu, atsižvelgiant į 
pramonės ir MVĮ strategijų tikslus ir į 
poreikį stiprinti gamybos grandinių 
veikimą ir atsparumą, taip pat skatinant 
ES labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
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įmonių orientaciją į eksportą;
Or. en

Pakeitimas 615
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teritorinė sanglauda, atsižvelgiant 
į Reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
nustatytas skirtingas regionų kategorijas 
skatinant mažiausiai išsivysčiusius 
regionus;

Or. fr

Pakeitimas 616
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skaitmeninė pertvarka turi visiškai 
atspindėti patirtį, susijusią su 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
(IRT) pandemijos metu, ypač sveikatos 
priežiūros ir mokymo srityje; 

Or. en

Pakeitimas 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teisinga žaliąja pertvarka, 
atsižvelgiant į žaliojo kurso tikslus; 
(Žodžiai „žalioji pertvarka“ yra keičiami 
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žodžiais „teisinga žalioji pertvarka“ 
visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– socialine ir teritorine sanglaudą, 
atsižvelgiant į Europos socialinių teisių 
ramsčio, Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos, socialinio dialogo ir 
demokratinių sistemų stiprinimo tikslus; 
(Žodžiai „socialinė sanglauda“ yra 
keičiami žodžiais „socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 619
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatyta ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė netaikoma:
1. investicijoms, susijusioms su 
iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 
vežimu, platinimu, sandėliavimu ar 
deginimu;
2. atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimui, eksploatacijai, pritaikymui 
arba statybai;
3. investicijoms, kuriomis siekiama 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą;
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4.  vidaus degimo varikliu varomos 
transporto priemonėms;
5. aviacijos pajėgumų didinimui;
6. greitkelių plėtrai;
7. LPG ir dyzelinu varomiems jūrų 
laivams, išskyrus investicijas į esamų 
laivų modifikavimą, kad būtų smarkiai 
pagerintas jų energijos vartojimo 
efektyvumas ir sumažintas išmetamas 
ŠESD kiekis;
8. iškastinių dujų (LPG / SGD) 
transporto infrastruktūrai.

Or. en

Pakeitimas 620
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai iki 
2020 m. gruodžio 31 d. priimti deleguotąjį 
aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas 
ir nustatomos principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“ laikymosi gairės, kaip 
nurodyta ES reglamento (ES) 2019/2088 
dėl su tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo finansinių paslaugų 
sektoriuje 2 straipsnio 17 dalyje, ir dėl su 
aplinka susijusių klausimų, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo (ES taksonomija) 17 
straipsnyje. Šiose gairėse Komisija, kai 
įmanoma, remiasi ES taksonomijoje 
nustatytais kriterijais. Nacionaliniai 
atsparumo didinimo ir ekonomikos 
gaivinimo planai turi atitikti šias gaires.

Or. en

Pakeitimas 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose turi būti laikomasi šių 
reikalavimų: – mažiausiai 40 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano sumos prisidedama prie 
teisingos žaliosios pertvarkos;
– mažiausiai 20 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
sumos prisidedama prie skaitmeninės 
pertvarkos;
– mažiausiai 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
sumos prisidedama prie socialinės ir 
teritorinės sanglaudos;
– mažiausiai 10 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
sumos prisidedama prie priemonės „Next 
Generation EU” įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 622
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą visapusiškai 
laikomasi SESV 152 straipsnio, o pagal šį 
reglamentą pateiktuose nacionaliniuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose paisoma nacionalinės 
darbo užmokesčio nustatymo praktikos ir 
atsižvelgiama į už tai atsakingas 
institucijas. Šiame reglamente 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį, 
taigi juo nedaromas poveikis teisei derėtis 
dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti 
ar įgyvendinti arba imtis kolektyvinių 
veiksmų pagal nacionalinę teisę ir 



AM\1213689LT.docx 31/277 PE657.420v01-00

LT

praktiką.
Or. en

Pakeitimas 623
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai remiamos investicijos, 
susijusios su iškastinio kuro gamyba, 
perdirbimu, platinimu, laikymu, vežimu ar 
deginimu.

Or. en

Pakeitimas 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai iki 
2020 m. gruodžio 31 d. priimti deleguotąjį 
aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas 
ir nustatomos principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“ laikymosi gairės, kaip 
nurodyta ES reglamento (ES) 2019/2088 
dėl su tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo finansinių paslaugų 
sektoriuje 2 straipsnio 17 dalyje, ir dėl su 
aplinka susijusių klausimų, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo (ES taksonomija) 17 
straipsnyje. Komisija, kai įmanoma, 
remiasi ES taksonomijoje nustatytais 
kriterijais. Nacionaliniai atsparumo 
didinimo ir ekonomikos gaivinimo planai 
turi atitikti šias gaires.

Or. en
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Pakeitimas 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Netaikymo sritis

Vartojimo išlaidos ir reguliarių nuolatinių 
biudžeto išlaidų finansavimas neatitinka 
reikalavimų finansavimui pagal šią 
Priemonę gauti.

Or. en

Pakeitimas 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – pagerinti žmonių gyvenimo 
kokybę trumpuoju, vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu padedant spręsti šešių 
politikos sričių, nurodytų 3 straipsnyje, 
uždavinius, taip skatinant Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą didinant socialinį ir ekonominį 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant kokybiškų darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei, tvarų 
ekonomikos augimą ir sąžiningai bei 
įtraukiai stiprinant socialines 
infrastruktūras. Ypač daug dėmesio turėtų 
būti skiriama 6 straipsnyje nurodytų šešių 
politikos sričių tarpusavio sąveikai ir 
sąsajoms bei būdams, kuriais būtų galima 
užtikrinti visapusišką ir nuoseklų požiūrį į 
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bendros gerovės didinimą.
Or. en

Pakeitimas 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą sutelkiant 
dėmesį į prioritetines Europos politikos 
sritis ir taip siekiant padidinti valstybių 
narių atsparumą, gebėjimą prisitaikyti ir 
pasirengimą krizėms, mažinant socialinį, 
su lyčių lygybe susijusį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją pertvarką 
siekiant Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslų, įskaitant 2030 m. 
Sąjungos ir nacionalinį klimato tikslą, ir 
atvirą skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti tvaraus Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei, 
užtikrinant perėjimą prie priežiūros 
ekonomikos, išsaugant viešųjų investicijų 
lygį ir skatinant tvarų, lyčių pusiausvyra 
grindžiamą ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 628
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei 
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valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

aplinkos pertvarką didinant valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų ekonomikos 
augimą, aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
ES klimato tikslus, kaip nurodyta 
Reglamente, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas).

Or. en

Pakeitimas 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti bei prisidedant prie Sąjungos 
strateginio savarankiškumo, mažinant 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, visų 
pirma įgyvendinant Europos socialinių 
teisių ramstį, ir remiant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, visų pirma siekiant 
atnaujintų Sąjungos 2030 m. klimato 
tikslų ir poveikio klimatui neutralumo 
tikslo iki 2050 m., taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą, 
skatinant darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą.

Or. en
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Pakeitimas 630
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas 
įgyvendinti 3 straipsnyje nurodytas 
politikos sritis, taip skatinant 
aukštynkryptę Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę konvergenciją ir 
sanglaudą, kovojant su nelygybe ir 
socialine atskirtimi, didinant valstybių 
narių atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį COVID-19 
krizės poveikį ir remiant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kartu apsaugant 
darbuotojus, kurie gali patirti neigiamą 
poveikį dėl tokios pertvarkos, padedant 
atkurti tvaraus Sąjungos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
sąžiningą, įtraukų ir tvarų ekonomikos 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 631
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti bei prisidedant prie Sąjungos 
strateginio savarankiškumo, mažinant 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį ir 
remiant pertvarką siekiant Europos žaliojo 
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potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

kurso aplinkosaugos ir klimato tikslų, 
įskaitant ES poveikio klimato 
neutralumui tikslą iki 2050 m., taip pat 
skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį, ekonominį 
ir demografinį krizės poveikį ir remiant 
tvarią žaliąją, skaitmeninę ir demografinę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą ir sudarant 
galimybę jos konvergencijai, skatinant 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų, ilgalaikį socialinį 
ir ekonominį augimą, kuriam postūmį 
suteiktų ekologinio veiksmingumo 
didinimas, sveikatos priežiūros sistemos 
atsparumą užtikrinančios priemonės, 
klimato srities veiksmai ir socialinės 
įtraukties politika.

Or. en

Pakeitimas 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – remti ekonomikos gaivinimą ir 
skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, taip pat remti jos 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus ir didinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą ir ilgalaikį 
konkurencingumą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant pažangų, tvarų ir integracinį 
ekonomikos augimą, taip pat 
sujungiamumą, išlaikant finansinės 
paramos pridėtinę vertę Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 634
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma 
siekiant atnaujintų Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslų ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslo iki 2050 m., remiant 
Sąjungos ekonomiką skatinančius 
veiksnius, įskaitant startuolius ir MVĮ, 
taip padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
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skatinant tvarų ekonomikos augimą.
Or. en

Pakeitimas 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti valstybių narių 
ekonominę, taip pat socialinę ir teritorinę 
sanglaudą didinant valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį, taip padedant atkurti valstybių 
narių ekonomikos augimo potencialą, 
skatinant darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei ir remiant tiekimo 
grandinių internacionalizaciją, atsparumą 
ir įvairinimą bei gamybos ir užimtumo 
didinimą, visų pirma labiausiai 
paveiktuose sektoriuose, pvz., turizmo ir 
maisto tiekimo grandinėje.

Or. en

Pakeitimas 636
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių konkurencingumą, 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
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potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų ekonomikos 
augimą. Ekonomikos konkurencingumo 
didinimas ir kova su protekcionizmu yra 
labai svarbūs atkuriant įtraukią ir tvarią 
ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 637
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – pasibaigus COVID-19 krizei 
skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą didinant valstybių 
narių atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti 
sprendžiant struktūrinio pobūdžio 
uždavinius, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip prisidedant 
prie aukštynkryptės ekonominės ir 
socialinės konvergencijos, atkuriant 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą, 
skatinant darbo vietų kūrimą ir pasiekiant 
tvarią vidutinės trukmės biudžeto būklę, 
siekiant skatinti tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
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valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, įskaitant reformas, kuriomis 
skatinamas veiksmingesnis viešasis 
administravimas, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip prisidedant 
prie aukštynkryptės ekonominės ir 
socialinės konvergencijos, padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų bei integracinį ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip skatinant 
tvarų judumą ir investicijas į geležinkelių 
transportą ir infrastruktūrą, padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 640
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 1. Ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, remiant reformas, kurios yra 
būtinos prisijungiant prie euro zonos 
valstybėms narėms, kurios įsipareigojo 
prisijungti, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 641
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – užtikrinti Sąjungos ilgalaikę 
ekonominę gerovę, skatinti Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą didinant valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį, remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką ir didinant Sąjungos strateginį 
savarankiškumą, taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą, 
skatinant darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą.

Or. fr

Pakeitimas 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti spartesnį veiklos, suderinamos su 
Paryžiaus klimato susitarimu, vystymą ir 
mažinti veiklos, kuri nėra Sąjungos 
ekonomikos dalis, apimtį, skatinant darbo 
vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei 
ir skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 643
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį, ekonominį 
ir su lyčių lygybe susijusį krizės poveikį ir 
remiant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
taip pat skatinant lyčių lygybę, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ir integracinį ekonomikos 
augimą bei lyčių lygybę.

Or. en

Pakeitimas 644
Frances Fitzgerald
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei, ypač daug 
dėmesio skiriant lyčių lygybės skatinimui 
darbo rinkoje, ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 645
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, pereinant prie 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo ir 
pasiekiant visišką aplinkos tvarumą, 
remiant skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – didinti valstybių narių atsparumą 
ir gebėjimą prisitaikyti, mažinant socialinį 
ir ekonominį krizės poveikį, taip padedant 
atkurti valstybių narių ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant nuosavo kapitalo 
kultūrą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 647
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
pertvarką, įskaitant laikiną ir papildomą 
veiklą, taip pat skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą bei gerinant 
demografinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį, ekonominį 
ir su lyčių lygybe susijusį krizės poveikį ir 
remiant žaliąją, priežiūros ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
lyčių pusiausvyra grindžiamą darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 650
José Gusmão
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skirti daugiau dėmesio pirmiau 
išvardytoms politikos sritims, taip 
skatinant Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą didinant valstybių 
narių atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų ekonomikos 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 651
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
konkurencingą žiniomis pagrįstą 
ekonomiką ir skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, mažinant 
infrastruktūros trūkumą ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 653
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ilgalaikį 
ekonominį klestėjimą, didinant valstybių 
narių atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą ir ilgalaikį 
konkurencingumą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 654
Marc Angel
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, visų pirma skatinant tvarų 
augimą, taip pat skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei.

Or. en

Pakeitimas 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) įgyvendinti priemones, kuriomis 
stiprinama švietimo infrastruktūra 
ankstyvame amžiuje, nuo gimimo iki 
dvylikos metų, siekiant pritaikyti mokyklų 
grupes prie COVID-19 sveikatos 
reikalavimų ir laikytis PSO 
rekomendacijų;

Or. en

Pakeitimas 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti ES 
politikos tikslų ir stiprinti bendrąją rinką, 
kai pagal ją įgyvendinamos priemonės, 
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kaip antai:
– priemonės, kuriomis praktiškai 
įgyvendinami Paryžiaus susitarimo ir 
Žaliojo kurso tikslai ir padedama siekti 
ES tikslų, prisidedant prie laipsniško 
ekonomikos priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo, taip pat 
pasitelkiant finansavimą energetikos 
infrastruktūrai, ypač pažangiems elektros 
tinklams ir pereinamojo laikotarpio dujų 
tinklams (pvz., gamtinių dujų ir (arba) 
vandenilio), energijos vartojimo 
efektyvumo priemones, įskaitant pažangių 
centralizuoto šildymo sistemų plėtojimo 
priemones;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
skaitmeninė infrastruktūra, nacionalinių 
sistemų ir darbo vietų skaitmeninimas, 
gerinama prieiga prie skaitmeninio darbo 
ir skatinami skaitmeniniai įgūdžiai;
– priemonės, kuriomis remiamas 
ekonomikos gaivinimas ir stabilumas, 
įskaitant mokumo priemones, paskatos 
prisitaikyti prie pramonės politikos, 
ekosistemos ir tiekimo grandinių 
įvairinimas, MVĮ, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, verslumas, transporto 
infrastruktūros, kaip antai TEN-T tinklų, 
plėtojimas, judumas mieste ir pažangūs 
miestų sprendimai, pažangi įkrovimo 
infrastruktūra elektromobilumo srityje, 
tvarus turizmas, įskaitant turizmo 
infrastruktūrų plėtrą, investicijos į tvarų 
ūkininkavimą, pvz., žemdirbystės 
infrastruktūros plėtrą ar maisto gamybos 
įrenginius, taip pat priemonės, kuriomis 
skatinama kaimo plėtra, ir priemonės, 
skirtos krizės poveikiui sušvelninti euro 
zonai nepriklausančioms valstybėms 
narėms vykdant bendros valiutos įvedimo 
procesą;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
socialinė apsauga ir socialinės gerovės 
sistemos, mokymasis visą gyvenimą ir 
mokymas, įtrauki darbo rinkos politika, 
įskaitant socialinį dialogą, kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, kova su skurdu, 
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pajamų nelygybe ir lyčių nelygybe, 
skatinama socialinė įtrauktis, 
sprendžiama energijos nepritekliaus 
problema ir sudaromos lygios galimybės, 
taip pat stiprinama ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda, įskaitant 
integruotas teritorines investicijas;
– priemonės, kuriomis stiprinamas 
atsparumas, prieinamumas ir sveikatos 
bei priežiūros sistemų pajėgumai, taip pat 
vykdant sveikatos infrastruktūros plėtrą, 
gerinamas viešojo administravimo ir 
nacionalinių sistemų veiksmingumas, 
įskaitant administracinės naštos 
mažinimą, gerinamas teismų sistemų 
veiksmingumas ir kovos su pinigų 
plovimu priežiūra;
– priemonės, kuriomis skatinamas 
švietimas ir įgūdžiai, taip pat vykdant 
švietimo infrastruktūros plėtrą, įgūdžių 
vaidmuo nustatant kartų kaitos požiūriu 
svarbius prioritetus aktyvios darbo jėgos 
kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos keitimo srityse, bedarbių 
integracijos programos, investicijų į vaikų 
ir jaunimo prieigą ir galimybes politika 
srityse, susijusiose su švietimu, sveikata, 
mityba, užimtumu ir būstu, taip pat 
politika, kuria siekiama mažinti kartų 
atotrūkį;

Or. en

Pakeitimas 657
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, JT DVT, Europos 
socialinio ramsčio, Paryžiaus susitarimo 
tikslų ir stiprinti bendrąją rinką, kai pagal 
ją įgyvendinamos priemonės, kuriomis:
– praktiškai įgyvendinami Paryžiaus 
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susitarimo ir Žaliojo kurso tikslai, 
padedant siekti ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo;
– remiamas ekonomikos gaivinimas ir 
pramonės politika, prisidedama prie 
tiekimo grandinių įvairinimo ir trumpų 
gamybos / platinimo kanalų, MVĮ, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bei tvarios 
infrastruktūros plėtros skatinimo;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
socialinė apsauga ir socialinės gerovės 
sistemos, mokymasis visą gyvenimą ir 
mokymas, darbo rinkos politika, 
grindžiama tvirtomis darbo teisėmis 
siekiant kovoti su augančiu darbo 
nesaugumu, įskaitant socialinį dialogą, 
kokybiškų darbo vietų kūrimas, kova su 
skurdu, pajamų nelygybe ir lyčių 
nelygybe, skatinama socialinė įtrauktis, 
sprendžiama energijos nepritekliaus 
problema ir sudaromos lygios galimybės;
– stiprinamas visuomenės sveikatos ir 
priežiūros sistemų atsparumas, 
prieinamumas ir pajėgumai;
– skatinamas švietimas ir įgūdžiai, 
aktyvios darbo jėgos kvalifikacijos kėlimo, 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos keitimo 
vaidmuo, investicijų į vaikų ir jaunimo 
prieigą ir galimybes politika srityse, 
susijusiose su švietimu, sveikata, mityba, 
užimtumu ir būstu.

Or. en

Pakeitimas 658
Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti ES 
politikos tikslų, kai pagal ją 
įgyvendinamos priemonės, kaip antai:
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– priemonės, kuriomis stiprinamas 
atsparumas, prieinamumas ir sveikatos ir 
priežiūros sistemų pajėgumai, gerinamas 
viešojo administravimo ir nacionalinių 
sistemų veiksmingumas, įskaitant 
administracinės naštos mažinimą, 
gerinamas teismų sistemų veiksmingumas 
ir kovos su pinigų plovimu priežiūra, taip 
pat stiprinamos migracijos ir sienų 
valdymo sistemos;
– priemonės, kuriomis remiamas 
ekonomikos atsigavimas ir stabilumas, 
paskatos prisitaikyti prie pramonės 
politikos, ekosistemos ir tiekimo grandinių 
įvairinimas, MVĮ, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, verslumas, turizmas, tvarios 
infrastruktūros plėtojimas, žemdirbystės 
infrastruktūros plėtojimas, priemonės, 
skirtos krizės poveikiui sušvelninti euro 
zonai nepriklausančioms valstybėms 
narėms vykdant bendros valiutos įvedimo 
procesą.

Or. en

Pakeitimas 659
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, JT DVT, Europos 
socialinio ramsčio, Paryžiaus susitarimo 
tikslų ir stiprinti bendrąją rinką, kai pagal 
ją įgyvendinamos priemonės, kaip antai:
– priemonės, kuriomis praktiškai 
įgyvendinami Paryžiaus susitarimo ir 
Žaliojo kurso tikslai ir padedama siekti 
naujų 2030 m. Sąjungos tikslų, 
prisidedant prie laipsniško ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo ir siekiant poveikio klimatui 
neutralumo, laikantis Sąjungos tikslo, 
nustatyto Reglamente XXXX/XX 
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(Europos klimato teisės aktas).
Or. en

Pakeitimas 660
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, JT DVT, Europos 
socialinio ramsčio, Paryžiaus susitarimo 
tikslų ir stiprinti bendrąją rinką, kai pagal 
ją įgyvendinamos priemonės, kaip antai:
– priemonės, kuriomis praktiškai 
įgyvendinami Paryžiaus susitarimo ir 
Žaliojo kurso tikslai ir padedama siekti 
naujų 2030 m. Sąjungos tikslų, 
prisidedant prie laipsniško ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo ir siekiant poveikio klimatui 
neutralumo pagal Sąjungos tikslą, 
nustatytą [Europos klimato teisės akte].

Or. en

Pakeitimas 661
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų įgyvendinant priemones, 
kuriomis būtų gerokai paspartintas IRT 
gebėjimų vystymas, visų pirma pradinio ir 
vidurinio ugdymo lygmenimis, taip pat 
priemones, kuriomis skatinama naudoti 
technologijas, skirtas e. mokymuisi, 
nuotoliniam mokymuisi ar projektais 
pagrįstam mokymuisi, ypač pradinio ir 
vidurinio ugdymo lygmenimis, ir kurios 
būtų prieinamos studentams visoje ES.
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Or. en

Pakeitimas 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Europos 
Sąjungos politikos tikslų, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, Europos 
socialinių teisių ramsčio ir Paryžiaus 
susitarimo įgyvendinimo, taip pat plėtoti 
ryšius tarp Europos ekonomikos, 
visuomenės ir institucijų.

Or. en

Pakeitimas 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. IV priede arba šiame reglamente 
pateikiamos neprivalomos reformų ir 
investicijų priemonių, patenkančių į 3 
straipsnyje nurodytas Europos politikos 
sritis, gairės.

Or. en

Pakeitimas 664
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos moksliškai pagrįstos ir 
laiko atžvilgiu nustatytos reformų ir 
investicijų tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės, paremtos suderintais rodikliais 
ir gamtinio kapitalo apskaitos metodika, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos 
planuose. To konkretaus tikslo turi būti 
siekiama glaudžiai bendradarbiaujant su 
nepriklausomais mokslo ekspertais ir 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
priemonių tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės, kaip nustatyta ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
pagal 3 straipsnyje apibrėžtas bendras 
Europos prioritetines politikos sritis. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 666
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos struktūrinių reformų 
(įskaitant viešojo administravimo sistemų) 
ir investicijų tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės, kaip nustatyta ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose. 
To konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos aiškios augimą 
skatinančių reformų ir tvarių investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos aiškios augimą 
skatinančių reformų ir tvarių investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 669
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai ir skaidriai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybių narių reformos ir 
investicijos, pradėtos įgyvendinti po 
2020 m. vasario 1 d., yra tinkamos 
finansuoti pagal reformų ir atsparumo 
didinimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemone finansiškai remiami 
projektai priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo, skaitmeninimo ir MVĮ 
srityse:
– 40 proc. pagal Priemonę finansuojamų 
priemonių prisidedama prie Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslų įgyvendinimo, visų pirma 
investuojant į naujų technologijų diegimą 
ir infrastruktūros plėtrą. Tai apima dujas 
ir vandenilį;
– 40 proc. pagal Priemonę finansuojamų 
priemonių prisidedama prie Sąjungos 
skaitmeninimo tikslų, įskaitant indėlį į 
mokslinius tyrimus, infrastruktūrą ir 
e. paslaugų plėtrą;
– 20 proc. visų priemonių skiriama MVĮ 
remti.

Or. en

Pakeitimas 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone remiami tik 
tokie projektai, kuriais laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) 2020/852 dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo.
Deleguotuoju aktu, kuriuo papildomas šis 
reglamentas, Komisija nustato išsamias 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ 
taikymo Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonei taisykles, 
remdamasi Reglamente (ES) 2020/852 dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo nustatytais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 673
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant prisidėti prie Paryžiaus 
susitarimo ir Europos žaliojo kurso tikslų 
ir jų visiškai laikytis, mažiausiai 37 proc. 
kiekvieno ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano sumos 
skiriama klimato veiksmų integravimui ir 
10 proc. – biologinei įvairovei. Visos lėšos 
pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę turi atitikti 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ 
kriterijus, nurodytus Reglamente (ES) 
2020/852 [Reglamentas dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo].

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši Priemonė nenaudojama 
periodinėms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti ir ją teikiant laikomasi 
Sąjungos finansavimo papildomumo 
principo. Tačiau į periodines investicijų ir 
reformų išlaidas turi būti atsižvelgiama 
skaičiuojant Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano sąnaudas, jei 
jos turi tiesioginę teigiamą struktūrinę 
naudą ir jei neigiamas poveikis valdžios 
sektoriaus balansui yra tik laikinas.

Or. en

Pakeitimas 675
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal šią priemonę remiamos 
periodinės nacionalinės biudžeto išlaidos 
arba mokesčių mažinimas, kuris 
planuojamas kaip nuolatinis, tik jei 
galima pateikti įrodymų, kad šiomis 
išlaidomis ar mokesčių mažinimu 
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padedama siekti vieno iš 3 straipsnyje 
nustatytų tikslų ir buvo imtasi priemonių 
užtikrinti, kad jais nebūtų pakenkta 
klimato ir biologinės įvairovės veiksmams 
ir aplinkos tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 676
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Parama pagal Priemonę neturi 
būti naudojama nacionalinėms išlaidoms 
padengti ir turi atitikti papildomumo 
principą, išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės gali tinkamai pagrįsti ribotus 
nacionalinius išlaidų perkėlimus, kad 
būtų pasiektas Europos nacionalinių 
išlaidų vidurkis švietimo ir mokslinių 
tyrimų sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 677
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone 
užtikrinama, kad 50 proc. Priemonės lėšų 
būtų remiami klimato veiksmai, 
atitinkantys Europos žaliojo kurso ir 
Paryžiaus klimato susitarimo tikslus. 
Valstybės narės, naudodamos ES 
taksonomijoje nurodytus kriterijus, 
nustato ir stebi klimato srities išlaidas.

Or. en
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Pakeitimas 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Projektais turi būti kuriama ES 
pridėtinė vertė, ir pirmenybė turėtų būti 
teikiama tarpvalstybiniams projektams 
arba projektams, kurie dėl išorinio 
poveikio sukuria Europos pridėtinę vertę 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ar 
regione.

Or. en

Pakeitimas 679
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemonė nepakeičia periodinių 
nacionalinių išlaidų ir valstybės narės turi 
išlaikyti bent tokį patį savo viešųjų 
investicijų lygį, palyginti su vidutiniu 
viešųjų investicijų lygiu per praėjusius 
penkerius metus.

Or. en

Pakeitimas 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši Priemonė nenaudojama 
periodinėms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti ir ją teikiant laikomasi 
Sąjungos finansavimo papildomumo 
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principo.
Or. en

Pakeitimas 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Priemonė neturi prieštarauti 
Sąjungos strateginiams ir ekonominiams 
interesams. Atsižvelgiant į tai parama 
neteikiama projektams, įtrauktiems į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus.

Or. en

Pakeitimas 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Periodinės valstybės išlaidos nėra 
finansuojamos pagal šią Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Priemonė nepakeičia nuolatinių 
nacionalinių biudžeto išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Pagal šią Priemonę nėra 
finansuojami projektai, kurie kenkia 
bendrajai rinkai arba kuriais būtų 
prisidėta prie jos susiskaidymo.

Or. en

Pakeitimas 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Bendrieji investicijų ir reformų 

priemonių, numatytų nacionaliniuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planuose, principai
1. Pagal šią Priemonę remiama tik 
veikla, kurią vykdant nedaroma 
reikšminga žala vienam ar keliems 
aplinkos tikslams, išvardytiems 
Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnyje 
pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 
straipsnio nuostatas, taip pat veikla, 
vykdoma laikantis „būtiniausių apsaugos 
priemonių“ pagal Reglamento (ES) 
2020/852 18 straipsnį.
2. Pagal Priemonę nėra remiama 
veikla, susijusi su anglies dioksidui imlių 
įrenginių atnaujinimu, kuris kenkia 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslų 
įgyvendinimui. Visų pirma, ja nėra 
remiamos investicijos, susijusios su:
a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimu, veikimu, pritaikymu arba 
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gyvavimo laiko pratęsimu, taip pat 
branduolinių atliekų tvarkymu arba 
saugojimu;
b) iškastinio kuro žvalgymu, gamyba, 
perdirbimu, paskirstymu, saugojimu ar 
deginimu;
c) atliekų šalinimu sąvartynuose;
d) atliekų deginimo įrenginiais;
e) oro uostų infrastruktūra, išskyrus 
atokiausiuose regionuose;
f) transporto priemonėmis su vidaus 
degimo varikliais.
3. Mažiausiai 40 proc. visų 15 
straipsnyje nurodytų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose numatomų bendrų išlaidų 
skiriama veiklai, kuria iš esmės 
prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo ar prisitaikymo pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 10 ir 11 
straipsnius. Mažiausiai 10 proc. visų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomų bendrų 
išlaidų papildomai skiriama veiklai, kuria 
iš esmės padedama siekti bet kurio kito 
aplinkosaugos tikslo pagal tą reglamentą. 
Komisija pagal 25a straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo nustato metodiką 
ir susijusias ataskaitų teikimo nuostatas, 
kad padėtų valstybėms narėms įvykdyti 
šios dalies reikalavimus ir stebėti, kaip 
laikomasi šių reikalavimų.
Visomis lėšomis, skirtomis žaliosios 
pertvarkos Europos prioritetinei politikos 
sričiai, nurodytai 14 straipsnio 1 dalyje, 
remiama ekonominė veikla, kuri laikoma 
ekologiškai tvaria pagal Reglamento (ES) 
2020/852 3 straipsnį.
4. Priemone remiamos investicijų ir 
reformų priemonės nepakeičia periodinių 
nacionalinių biudžeto išlaidų ir 
įsipareigojimų.
5. Pagal Priemonę nėra remiamos 
investicijų ir reformų priemonės, kurios 
neturi ilgalaikio poveikio arba kurios 
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ilgesniam laikui ar visam laikui sumažina 
valdžios sektoriaus pajamas, pvz., 
mažinant mokesčius ar rinkliavas.
6. Pagal Priemonę remiamos 
investicijų ir reformų priemonės turi 
atitikti lyčių lygybės principą ir užtikrinti 
lyčių pusiausvyra grindžiamą poveikį 
užimtumui ir finansinei naudai, siekiant 
subalansuoti investicijas sektoriuose, 
kuriuose daugiausia dirba moterys arba 
vyrai, įskaitant investicijas į priežiūros 
ekonomiką. Į bendrą nacionaliniuose 
planuose numatytų priemonių poveikį 
atsižvelgiama Komisijai pateiktuose 
nacionaliniuose poveikio lyčių lygybei 
vertinimuose, ir tai yra esminė Priemonės 
vertinimo dalis.
7. Pagal Priemonę remiamos 
investicijų ir reformų priemonės, 
apimančios IT programinės ir techninės 
įrangos pirkimą ir (arba) licencijavimą, 
turi atitikti prieinamumo, sąveikumo, 
energijos vartojimo efektyvumo ir asmens 
duomenų apsaugos principus, skatinti 
naudoti atvirojo kodo sprendimus ir 
sudaryti komercinius sandorius su 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis bei 
startuoliais.
8. Nepažeisdama 3 straipsnyje 
nurodytų paskirstymo reikalavimų, 
valstybė narė užtikrina poreikiais pagrįstą 
lėšų, gautų pagal Priemonę, paskirstymą 
savivaldybėms ir vietos valdžios 
institucijoms ir mažiausiai 10 proc. jų 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 10 
straipsnyje, skiria savivaldybėms ir vietos 
valdžios institucijoms, taip pat suteikia 
tiesioginę prieigą prie tų išteklių. Komisija 
pagal 25a straipsnį priima deleguotuosius 
aktus, nustatydama tvarką, kurios turi 
laikytis valstybės narės, skirdamos pagal 
Priemonę gautas lėšas savivaldybėms ir 
vietos valdžios institucijoms.
9. Po 2020 m. vasario 1 d. 
suplanuotos investicijų ir reformų 
priemonės, susijusios su COVID-19 
pandemijos sukeltais ekonominiais ir 
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socialiniais padariniais, gali būti 
remiamos pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę, jei jos 
atitinka šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Horizontalieji reikalavimai

1. Pagal 16 straipsnio 2a dalį 
Komisija užtikrina, kad: 
a) Priemonė neprieštarautų ES 
strateginiams ir ekonominiams 
interesams. Šiuo atžvilgiu parama 
neteikiama projektams, kurie yra trečiųjų 
šalių strateginių investicijų planų dalis ir 
kurie yra susiję su veiksniais, galinčiais 
turėti įtakos saugumui ar viešajai tvarkai, 
į kuriuos valstybės narės ir Komisija turi 
atsižvelgti pagal Reglamento 2019/452 4 
straipsnį;
b) pagal šią Priemonę nebūtų 
pakeičiamos ir nefinansuojamos 
periodinės nacionalinės biudžeto išlaidos, 
ir ją teikiant laikomasi Sąjungos 
finansavimo papildomumo principo; 
c) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais būtų kuriama 
Europos pridėtinė vertė, t. y. dalyvaujant 
Sąjungai kuriama vertė, papildanti vertę, 
kuri būtų sukurta vien valstybių narių 
veiksmais, o atitinkama valstybė narė 
gautų didelę naudą iš sąveikos su kitais 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais;
d) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitiktų 
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Europos 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategijos principus;
e) pagal Priemonę ne mažiau kaip 
37 proc. visų 15 straipsnyje nurodytų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų bendrų 
išlaidų būtų skiriama veiklai, kuria 
prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo;
f) kiekviename ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
būtų laikomasi šių minimalių paskirstymo 
reikalavimų: 
– 20 proc. skiriama žaliajai pertvarkai 
siekiant poveikio klimatui neutralumo iki 
2050 m., atsižvelgiant į žaliojo kurso 
tikslus; 
– 20 proc. skiriama perėjimui prie 
konkurencingos, atviros ir prieinamos 
skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos, 
ypač padedant skaitmeninti privatųjį 
sektorių, mokyklas ir viešojo 
administravimo įstaigas, įskaitant 
teismines institucijas, atsižvelgiant į 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus; 
– 20 proc. skiriama pagal priemonę „Next 
Generation EU” vykdomai politikai, visų 
pirma švietimo, vaikų politikos ir jaunimo 
nedarbo, įskaitant profesinį mokymą, 
srityse, atsižvelgiant į Europos įgūdžių 
darbotvarkės, Jaunimo garantijų 
iniciatyvos ir vaiko garantijų sistemos 
tikslus. 
2. Jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 
pirmiau išvardytų horizontaliųjų 
reikalavimų, planas nebus laikomas 
tinkamu finansuoti. Atitinkama valstybė 
narė gali pateikti prašymą dėl techninės 
pagalbos, kad per vėlesnius ciklus turėtų 
galimybę geriau parengti pasiūlymą. 

Or. en

Pakeitimas 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs



AM\1213689LT.docx 69/277 PE657.420v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
334 950 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
200 000 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

Or. en

Pakeitimas 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
334 950 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
337 968 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

Or. en

Pakeitimas 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
334 950 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
312 500 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

Or. en
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Pakeitimas 690
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
334 950 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta negrąžintinai paramai 
įgyvendinant, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 4 ir 8 dalių.

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
0 EUR suma dabartinėmis kainomis, skirta 
negrąžintinai paramai įgyvendinant, jei 
laikomasi Reglamento [EURI] 4 straipsnio 
4 ir 8 dalių.

Or. de

Pakeitimas 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
267 955 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
267 955 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta neatnaujinamos paskolos 
paramai valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

Or. en

Pakeitimas 692
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
267 955 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
100 000 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
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valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

Or. de

Pakeitimas 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
267 955 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
120 000 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

Or. en

Pakeitimas 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
267 955 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
385 856 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

Or. en

Pakeitimas 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
267 955 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
360 000 000 000 EUR suma 2018 m. 
kainomis, skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

Or. en

Pakeitimas 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) iki 10 proc. iš 5 straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytos sumos yra skiriama 5a 
straipsnyje nurodytiems bendriems 
Europos interesams svarbiems projektams 
finansuoti. Sumos, kuriomis finansuojami 
Europos interesams svarbūs projektai, 
paskirstomos iš valstybių narių, kuriose 
bus įgyvendinami projektai, dalių.

Or. en

Pakeitimas 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
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informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas. Valstybės narės taip pat gali 
prašyti techninės paramos pagal 
Reglamentą XX/YYYY [kuriuo nustatoma 
techninės paramos priemonė].

Or. en

Pakeitimas 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
kuriais skatinamas vietos ir regioninių 
valdžios institucijų, socialinių partnerių, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas, įskaitant institucinį 
informavimą apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio Reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
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administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

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 kiekvieną priemonę. Išlaidos 
taip pat gali apimti kitos pagalbinės 
veiklos, pavyzdžiui, projektų kokybės 
kontrolės ir stebėsenos vietoje išlaidas ir 
tarpusavio konsultavimo bei ekspertų 
darbo reformų ir investicijų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 699
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 ir valstybės narės arba tarpiniai 
valdymo agentai patiria valdydami 
kiekvieną priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, projektų kokybės kontrolės ir 
stebėsenos vietoje išlaidas ir tarpusavio 
konsultavimo bei ekspertų darbo reformų ir 
investicijų vertinimo ir įgyvendinimo 
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išlaidas. klausimais išlaidas.
Or. en

Pakeitimas 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas. Kelionės išlaidos nėra 
įtraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant rimtai atsižvelgti į žaliojo kurso tikslus ir turint omenyje socialinės izoliacijos 
reikalavimus, kelionės išlaidos neturėtų būti padengiamos.

Pakeitimas 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo augimą skatinančių 
reformų ir tvarių investicijų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina Priemonei valdyti ir jų tikslams 
pasiekti, visų pirma išlaidos, susijusios su 
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susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą 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 kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo 
ir komunikacijos veiksmais, įskaitant 
institucinį informavimą 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, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2025 m. ES biudžeto projekte 
Komisija įvertina numatomą nepanaudotų 
įsipareigojimų asignavimų ir panaikintų 
įsipareigojimų asignavimų sumą 
negrąžintinai paramai, nurodytai šio 
straipsnio 1 dalies b punkte.
Numatoma nepanaudotų įsipareigojimų 
asignavimų ir panaikintų asignavimų 
suma, skirta negrąžintinai paramai, 
nurodytai šio straipsnio 1 dalies b punkte, 
įtraukiama į ES biudžetą kaip išorės 
asignuotosios pajamos pagal Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 5 dalį 2025 m. 
ES biudžeto projekte.

Or. en
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Pakeitimas 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2025 m. ES biudžeto projekte 
Komisija įvertina numatomą nepanaudotų 
įsipareigojimų asignavimų ir panaikintų 
įsipareigojimų asignavimų sumą 
negrąžintinai paramai, nurodytai šio 
straipsnio 1 dalies b punkte.
Numatoma nepanaudotų įsipareigojimų 
asignavimų ir panaikintų asignavimų 
suma, skirta negrąžintinai paramai, 
nurodytai šio straipsnio 1 dalies b punkte, 
įtraukiama į ES biudžetą kaip išorės 
asignuotosios pajamos pagal Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 5 dalį 2025 m. 
ES biudžeto projekte.

Or. en

Pakeitimas 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant šį reglamentą, didžiausio 
pagalbos intensyvumo normos labai 
mažoms, mažosioms, vidutinėms ir kitoms 
įmonėms, kaip nurodyta Komisijos 
reglamente (ES) 651/2014 ir Komisijos 
reglamente (ES) 702/2014, gali būti 
padidintos 25 proc., jei didžiausia bendra 
pagalba neviršija 90 proc. reikalavimus 
atitinkančių išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Bendriems Europos interesams svarbūs 

projektai
5 straipsnio 1 dalies ba punkte nurodyta 
suma bus naudojama Europoje 
vykdomiems Europos bendro intereso 
projektams finansuoti, didelę dalį skiriant 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 
ekonomikos gaivinimui pasibaigus 
COVID-19 krizei. Komisija 
deleguotaisiais aktais pristato Europos 
bendro intereso projektus ir nurodo 
dalyvaujančias valstybes nares, sumas, 
orientyrus ir tikslus, prioritetinius 
projektus ir (arba) projektų tipus. 
Bendriems Europos interesams svarbūs 
projektai yra šie:
– tvaraus turizmo;
– aeronautikos pramonės;
– laivybos vidaus vandenų keliais;
– Europos krovininio transporto koridorių 
ERTMS;
– energetikos tarpvalstybinių jungčių.

Or. en

Pakeitimas 707
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Nepanaudotos lėšos

Pagal šią Priemonę nepanaudotų lėšų 
paskirtis negali būti pakeista ir jos negali 
būti perkeltos į kitas biudžeto eilutes.

Or. en
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Pakeitimas 708
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasidalijamojo valdymo programų 

ištekliai
Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasidalijamojo valdymo programų 

ištekliai
Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en
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Pakeitimas 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasidalijamojo valdymo programų 

ištekliai
Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasidalijamojo valdymo programų 
ištekliai

Išteklių perkėlimas iš Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės į kitas ES programas

Or. en

Pakeitimas 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 

Išbraukta.
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Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 713
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai ir jiems taikomi tokie patys 
reikalavimai, susiję su patikimu finansų 
valdymu, kaip ir pirminėms lėšoms.

Or. en

Pakeitimas 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti Priemonei 
neviršijant 10 proc. valstybei narei skirto 
biudžeto paketo. Komisija tuos išteklius 
valdo tiesiogiai pagal Finansinio 
reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą. 
Tie ištekliai naudojami atitinkamos 
valstybės narės naudai.

Or. en
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Pakeitimas 715
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti Priemonei 
(išskyrus ERPF, EŽŪFKP ir ESF+). 
Komisija tuos išteklius valdo tiesiogiai 
pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 
1 dalies a punktą. Tie ištekliai naudojami 
atitinkamos valstybės narės naudai.

Or. en

Pakeitimas 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likusi nepanaudota suma pagal 
Priemonę perkeliama į biudžeto rezervą, 
kurį galima panaudoti stiprinant tiesiogiai 
valdomas ES programas mokslinių tyrimų 
ir inovacijų („Europos horizontas“), 
švietimo („Eramus+“), infrastruktūros 
(Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė), skaitmeninimo („Skaitmeninė 
Europa“) ir sienų valdymo (Integruoto 
sienų valdymo fondas) srityse.
Biudžeto rezervą leidžiama iš dalies arba 
visą naudoti tik tada, kai Komisija padaro 
išvadą, kad 1 pastraipoje nurodytomis 
programomis negalima pasiekti 
atitinkamuose teisės aktuose nustatytų 
tikslų, nepadidinus finansavimo.
Biudžeto rezervas ir vėlesni perkėlimai 
turi atitikti Finansiniame reglamente 
nustatytas taisykles, ir juos turi patvirtinti 
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Parlamentas ir Taryba.
Visa 2027 m. gruodžio 31 d. biudžeto 
rezerve vis dar esanti suma panaudojama 
finansavimui, kurį Komisija surinko 
Priemonei finansuoti, susigrąžinti.

Or. en

Pakeitimas 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasiūlyti dalį savo 
reformų ir atsparumo didinimo plano lėšų 
skirti techninės paramos priemonei ir 
programoms, vadovaujantis 
pasidalijamojo valdymo principu. Skirta 
suma prisidedama prie šio reglamento 
tikslų pagal 4 straipsnį įgyvendinimo. 
Skirta suma naudojama pagal fondų, į 
kuriuos perkelti ištekliai, taisykles ir 
atitinkamos valstybės narės naudai. 
Perkeltai sumai nereikia bendro 
finansavimo. Komisija tuos išteklius valdo 
pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. 
Pagal 2 dalį teikiamuose prašymuose, 
vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu, nurodoma visa suma, kuri 
kiekvienais metais perkeliama, pagal 
fondą ir, kai tinkama, pagal regiono 
kategoriją, prašymai tinkamai 
pagrindžiami ir kartu pateikiama 
peržiūrėta programa arba programos, iš 
kurių ketinama perkelti išteklius. 

Or. en

Pakeitimas 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Be 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo, valstybės narės gali 
pasiūlyti skirti dalį savo reformų ir 
atsparumo didinimo plano lėšų techninės 
paramos priemonei. Skirta suma 
prisidedama prie reformų ir investicijų 3 
straipsnyje nurodytose Europos politikos 
srityse, visų pirma susijusiose su 
instituciniu atsparumu, įgyvendinimo. 
Skirta suma taip pat siekiama padidinti 
techninę paramą šalių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
rengimui, įgyvendinimui, peržiūrai ir 
gerinimui. Skirta suma naudojama pagal 
fondų, į kuriuos perkelti ištekliai, taisykles 
ir atitinkamos valstybės narės naudai. 
Komisija tuos išteklius valdo pagal 
Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 
dalies a punktą.

Or. en

Pakeitimas 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę išmokėtos 
lėšos, kurias valstybės narės netinkamai 
panaudojo, turi būti grąžintos. Šios lėšos 
turi būti panaudotos sumažintoms DFP 
arba būsimų biudžetų lėšoms mokslinių 
tyrimų, energetikos pertvarkos, transporto 
tinklų ir švietimo srityse kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 720
Esther de Lange, Markus Pieper

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

Lėšų mokėjimas ir skolinimosi suma turi 
būti griežtai susieti su sutartais tikslais ir 
projektais, kuriems netaikoma „N+“ 
taisyklė.

Or. en

Pakeitimas 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasiūlyti dalį savo 
reformų ir atsparumo didinimo plano lėšų 
skirti savo valstybės narės skyriui pagal 
programą „InvestEU“, siekiant remti 
veiksmus, susijusius su valstybėje narėje 
įsteigtų ir Sąjungoje veikiančių bendrovių 
mokumu. Perkelti ištekliai naudojami 
pagal programos „InvestEU“ taisykles ir 
atitinkamos valstybės narės naudai. 
Komisija tuos išteklius valdo pagal 
Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 
dalies a punktą. 

Or. en

Pakeitimas 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Priemonės lėšų, skiriamų per „InvestEU“ 

fondą arba derinamų su „InvestEU“ 
fondo lėšomis, naudojimas

1. Laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų, valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo plane gali savanoriškai skirti 
sumą, kuri būtų skirta per programą 
„InvestEU“. Suma, kurią reikia skirti per 
programą „InvestEU“, gali būti 
naudojama atitinkamose valstybėse 
narėse įsteigtų bendrovių mokumui remti. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane turi būti išdėstyti 
programos „InvestEU“ biudžeto garantijų 
naudojimo motyvai.
Skirdamos pirmoje pastraipoje nurodytus 
asignavimus valstybės narės gali perkelti 
dalį 5 straipsnio 2 dalyje numatytų 
išteklių į programą „InvestEU“, kurią 
atitinkamas „InvestEU“ pagalbos centras 
naudos [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje minimame susitarime dėl 
įnašo nurodytai veiklai.
2. 18 straipsnyje nurodytuose 
prašymuose iš dalies pakeisti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
gali būti nurodomi tik būsimų metų 
ištekliai.
3. 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyta suma naudojama ES garantijos 
dalies atidėjiniams valstybės narės 
skyriuje suformuoti.
4. Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje nustatytas susitarimas dėl 
įnašo, susijęs su 1 dalyje nurodyta ir 
partnerystės sutartyje skirta suma, 
nesudaromas iki 2021 m. gruodžio 31 d., 
valstybė narė, siekdama atitinkamą sumą 
panaudoti, pagal 18 straipsnį pateikia 
prašymą iš dalies pakeisti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. 
Susitarimas dėl įnašo, susijęs su 1 dalyje 
nurodyta ir prašyme iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą skirta suma, sudaromas 
tuo pačiu metu, kai priimamas 
sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas.
5. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] 9 
straipsnyje, nebuvo sudarytas per [9] 
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mėnesius nuo susitarimo dėl įnašo 
patvirtinimo, atitinkamos sumos 
pervedamos atgal į Priemonę, ir valstybė 
narė pateikia atitinkamą prašymą iš dalies 
pakeisti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą.
6. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje, nebuvo visapusiškai 
įgyvendintas per ketverius metus nuo 
susitarimo dėl garantijos pasirašymo, 
valstybė narė gali prašyti, kad susitarime 
dėl garantijos numatytoms sumoms, 
neapimančioms pagrindinių paskolų ar 
kitų rizikingų priemonių, būtų taikoma 5 
dalis.
7. Ištekliai, gauti iš sumų, skirtų 
įnašui į programą „InvestEU“ ir suteiktų 
pasinaudojus biudžeto garantijomis, arba 
su jomis susiję ištekliai pateikiami 
valstybei narei ir panaudojami 
grąžintinosios paramos formoms pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Lėšų, skirtų mokėjimų asignavimams, ir 
skolinimosi suma turi būti griežtai susieti 
su sutartais tikslais ir projektais, 
netaikant „N+“ taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis Finansiniu reglamentu, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę Komisija įgyvendina 
taikydama tiesioginio valdymo principą.

Vadovaujantis Finansiniu reglamentu, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę Komisija įgyvendina 
taikydama tiesioginio valdymo principą. 
Pagal SESV 287 straipsnio 1 dalį Europos 
Audito Rūmai tikrina visų Sąjungos 
pajamų ir išlaidų, įskaitant pagal šį 
reglamentą gautas lėšas, sąskaitas.

Or. en

Pakeitimas 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė, kaip programos „Next 
Generation EU“ dalis, yra finansuojama 
kartu pateikiant aiškų ir patikimą 
grąžinimo planą, nesinaudojant DFP.

Or. en

Pakeitimas 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos tvaraus Priemonės 
finansavimo, Komisija ir Taryba 
įsipareigoja nustatyti aiškų ir privalomą 
naujų nuosavų išteklių krepšelio 
kalendorių, kuris įtraukiamas į Sąjungos 
biudžetą vykdant kitą daugiametę 
finansinę programą. Naujų nuosavų 
išteklių suma turi būti pakankama, kad 
būtų galima padengti bent jau 
pagrindines ir palūkanų išlaidas, 
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susijusias su lėšų skolinimusi pagal 
programą „Next Generation EU“.

Or. en

Pakeitimas 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į nustatytą riziką, 
nustato veiksmingas ir proporcingas 
kovos su sukčiavimu priemones.

Or. en

Pakeitimas 728
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Efektyvios ir veiksmingos patikros ir 
auditas
1. Komisija, OLAF, Europos prokuratūra 
ir Europos Audito Rūmai yra aiškiai 
įgalioti naudotis savo teisėmis, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 129 
straipsnio 1 dalyje.
2. Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikras ir inspektavimus vietoje, 
remdamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatomis 
ir procedūromis, kad nustatytų, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos arba kitos 
neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos 
finansiniams interesams, atvejų, susijusių 
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su parama, teikiama pagal Priemonę.
3. Komisija, atsižvelgdama į 
nustatytą riziką, nustato veiksmingas ir 
proporcingas kovos su sukčiavimu 
priemones. Šiuo tikslu Komisija parengia 
arba pritaiko esamas IT sistemas, kad 
sukurtų skaitmeninę veiklos ataskaitų 
teikimo sistemą, kuri padėtų stebėti, 
nustatyti ir pranešti apie pažeidimus ar 
sukčiavimą.
4. Valstybių narių valdžios 
institucijos, dalyvaujančios naudojant 
paramą pagal Priemonę, saugo įrašus 
apie ūkio subjektus ir jų tikrųjų 
savininkus, kai tokie savininkai yra 
fiziniai asmenys, dalyvaujantys lėšų 
panaudojimo procese.

Or. en

Pakeitimas 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę papildoma 
parama, teikiama pagal kitus Sąjungos 
fondus ir programas. Reformoms ir 
investiciniams projektams gali būti 
skiriama parama pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones su sąlyga, kad 
tokia parama nebūtų skiriama toms 
pačioms išlaidoms padengti.

Parama pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę gali būti 
papildoma parama, teikiama pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas. Reformoms 
ir investiciniams projektams gali būti 
skiriama parama pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones su sąlyga, kad 
tokia parama nebūtų skiriama toms 
pačioms išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Finansavimo ir investavimo operacijos 
turi atitikti abu papildomumo aspektus, 
kaip nurodoma Finansinio reglamento 
209 straipsnio 2 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 731
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 
2 dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
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Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. fr

Pakeitimas 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
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Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
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17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 734
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
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1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
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dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
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bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 
su patikimu ekonomikos valdymu

Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 
su patikimu ekonomikos valdymu ir 
Sąjungos klimato, aplinkos ir socialiniais 
tikslais

Or. en

Pakeitimas 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.

Išbraukta.

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.

Or. en

Pakeitimas 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.

1. Finansavimas pagal Priemonę 
neskiriamas šiais atvejais:

a) Taryba pagal Sutarties 126 
straipsnio 6 dalį nusprendė, kad valstybėje 
narėje naudos gavėjoje yra perviršinis 
valdžios sektoriaus deficitas ir pagal 
Sutarties 126 straipsnio 8 dalį nustatyta, 
kad atitinkama valstybė narė nesiėmė 
veiksmingų veiksmų, reaguodama į 
Tarybos rekomendaciją, pateiktą pagal 
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį;
b) pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1176/2011 
8 straipsnio 3 dalį per tą pačią disbalanso 
procedūrą Taryba priima dvi 
rekomendacijas iš eilės, remdamasi tuo, 
kad valstybė narė pateikė nepakankamą 
taisomųjų veiksmų planą;
c) pagal Reglamento (ES) Nr. 
1176/2011 10 straipsnio 4 dalį toje pačioje 
disbalanso procedūroje Taryba priima du 
sprendimus iš eilės, kuriuose nurodoma, 
kad valstybė narė nesilaiko reikalavimų, 
nes nesiėmė rekomenduojamų taisomųjų 
veiksmų;
d) Komisija padaro išvadą, kad 
valstybė narė nesiėmė priemonių, 
nurodytų Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 332/2002, ir todėl nusprendžia neleisti 
išmokėti tai valstybei narei skirtos 
finansinės paramos;



AM\1213689LT.docx 101/277 PE657.420v01-00

LT

e) Taryba nusprendžia, kad valstybė 
narė neįgyvendina Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnyje nurodytos makroekonominio 
koregavimo programos arba netaiko 
priemonių, kurių reikalaujama pagal 
Tarybos sprendimą, priimtą pagal SESV 
136 straipsnio 1 dalį.
Jei valstybėje narėje susiklostė viena ar 
kelios iš pirmiau minėtų situacijų, 
Komisija gali nuspręsti sustabdyti visus 
arba dalį įsipareigojimų ir mokėjimų 
pagal Priemonę atitinkamai valstybei 
narei.

Or. en

Pakeitimas 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.

1. Komisija deleguotuoju aktu priima 
sprendimą, kuriuo sustabdomas 
17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems 
sprendimams priimti taikomas terminas 
arba sustabdomi mokėjimai pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę toliau nurodytais 
atvejais:

a) pagal SESV 126 straipsnio 8 dalį 
arba 126 straipsnio 11 dalį Taryba 
nusprendžia, kad valstybė narė nesiėmė 
efektyvių veiksmų perviršiniam deficitui 
ištaisyti,
b) pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1176/2011 
8 straipsnio 3 dalį per tą pačią disbalanso 
procedūrą Taryba priima dvi 
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rekomendacijas iš eilės, remdamasi tuo, 
kad valstybė narė pateikė nepakankamą 
taisomųjų veiksmų planą,
c) pagal Reglamento (ES) Nr. 
1176/2011 10 straipsnio 4 dalį toje pačioje 
disbalanso procedūroje Taryba priima du 
sprendimus iš eilės, kuriuose nurodoma, 
kad valstybė narė nesilaiko reikalavimų, 
nes nesiėmė rekomenduojamų taisomųjų 
veiksmų,
d) Komisija padaro išvadą, kad 
valstybė narė nesiėmė priemonių, 
nurodytų Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 332/200241, ir todėl nusprendžia 
neleisti išmokėti tai valstybei narei skirtos 
finansinės paramos, e) Taryba 
nusprendžia, kad valstybė narė 
neįgyvendina Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnyje nurodytos makroekonominio 
koregavimo programos arba netaiko 
priemonių, kurių reikalaujama pagal 
Tarybos sprendimą, priimtą pagal SESV 
136 straipsnio 1 dalį. (...)

Or. en

Pakeitimas 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo sprendimu priima 
sprendimą, kuriuo sustabdomas 
17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems 
sprendimams priimti taikomas terminas 
arba sustabdomi mokėjimai pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo priemonę.
Or. en

Pakeitimas 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems 
sprendimams priimti taikomas terminas ir 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę yra 
automatiškai sustabdomi, ir toks 
sustabdymas įsigalioja nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 743
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos. Sprendimas 
susigrąžinti mokėjimus taikomas 
mokėjimams, kurie jau yra išmokėti pagal 
Priemonę ir kuriuos atitinkama valstybė 
narė yra gavusi.

Or. en

Pakeitimas 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.

1 dalyje nurodytas mokėjimų sustabdymas 
taikomas mokėjimo paraiškoms, 
pateiktoms po sprendimo dėl sustabdymo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) paramą gaunančios įmonės 
neturėtų būti registruotos mokesčių 
rojuose, įtrauktuose į Tarybos sudarytą 
ES nebendradarbiaujančių mokesčių 
jurisdikcijų sąrašą, o jeigu yra juose 
registruotos, jos gali likti paramos 
gavėjomis tik tokiu atveju, jeigu 
įsipareigoja imtis veiksmų, kad per 
nustatytą 6 mėnesių laikotarpį būtų 
pašalintos iš to sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytas sprendimas 
sustabdyti mokėjimus netaikomas, kol yra 
aktyvuota Stabilumo ir augimo pakto 
bendroji nukrypti leidžianti išlyga pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 straipsnio 
1 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį ir kol tęsiasi 
COVID-19 pandemijos sukelti sunkūs 
ekonominiai ir socialiniai padariniai.

Or. en

Pakeitimas 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.

2. Komisija panaikina įsipareigojimų 
vykdymo sustabdymą tokiais atvejais:

a) perviršinio deficito procedūra 
sustabdoma pagal Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1467/9743 9 straipsnį arba 
Taryba pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį 
nusprendė panaikinti sprendimą dėl 
perviršinio deficito buvimo;
b) Taryba patvirtino atitinkamos 
valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1176/2011 8 straipsnio 2 dalį pateiktą 
taisomųjų veiksmų planą arba perviršinio 
disbalanso procedūra sustabdoma pagal 
to reglamento 10 straipsnio 5 dalį, arba 
Taryba pabaigė perviršinio disbalanso 
procedūrą pagal to reglamento 11 
straipsnį;
c) Komisija nusprendė, kad valstybė 
narė ėmėsi tinkamų priemonių, kaip 
nurodyta Reglamente (EB) Nr. 332/2002;
d) Komisija nusprendė, kad 
atitinkama valstybė narė ėmėsi tinkamų 
priemonių siekdama įgyvendinti 
Reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
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straipsnyje nurodytą koregavimo 
programą arba priemonių, kurių 
reikalaujama pagal Tarybos sprendimą, 
priimtą pagal SESV 136 straipsnio 1 dalį.
Panaikinus įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymą, Komisija įsipareigojimus, 
kurių vykdymas sustabdytas, pakartotinai 
įtraukia į biudžetą pagal Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) [[…] (DFP 
reglamentas)] [8] straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.

2. Jei Taryba nusprendžia, kad 
atitinkama valstybė narė ėmėsi būtinų 
taisomųjų veiksmų, Komisija nedelsdama 
priima sprendimą panaikinti sustabdymą.

Or. en

Pakeitimas 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, įgyvendinimo 
sprendimu priima sprendimą, kuriuo 
panaikinamas pirmesnėje dalyje nurodytas 
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sustabdymas ir procedūros arba mokėjimų 
sustabdymas.

termino sustabdymas ir procedūros arba 
mokėjimų sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 750
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba mokėjimų 
sustabdymas.

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Komisija įgyvendinimo 
aktu priima sprendimą, kuriuo 
panaikinamas pirmesnėje dalyje nurodytas 
termino sustabdymas ir procedūros arba 
mokėjimų sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimus 
sprendimus Taryba priima kvalifikuota 
balsų dauguma, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu.

Or. en

Pakeitimas 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

2a. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą ir visų pirma 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nustatoma problemų, dėl kurių reikia 
skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama 
valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį 
finansavimą dėl netinkamo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo arba esant teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, įskaitant 
pilietinės visuomenės iniciatyvas, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau remiami Priemone, o 
finansavimas yra prieinamas 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su ES 
klimato ir aplinkosaugos tikslais, visų 
pirma siekiant atnaujintų Sąjungos 
2030 m. klimato tikslų ir poveikio klimato 
neutralumo tikslo iki 2050 m., taip pat 
Europos socialinių teisių ramsčio tikslų, 
Komisija pagal 25a straipsnį deleguotuoju 
aktu priima sprendimą sustabdyti visus ar 
dalį mokėjimų pagal Priemonę.

Or. en
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Pakeitimas 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Veiklos, kurios imtasi pagal šį 
reglamentą, išorės auditą atlieka Europos 
Audito Rūmai pagal SESV 287 straipsnį. 
Komisija, valstybės narės naudos gavėjos 
ir bet koks Sąjungos lėšas gaunantis 
asmuo arba įmonė užtikrina, kad Audito 
Rūmai turėtų visapusišką galimybę 
naudotis visa informacija, kurią jie mano 
esant reikalinga auditui atlikti.

Or. en

Pakeitimas 755
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su ES 
klimato ir aplinkosaugos tikslais, visų 
pirma siekiant atnaujintų Sąjungos 
2030 m. klimato tikslų ir poveikio klimato 
neutralumo tikslo iki 2050 m., Komisija 
priima priemones, kuriomis sustabdomi 
visi ar dalis mokėjimų pagal Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 756
Johan Van Overtveldt

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

2a. Valstybė narė grąžina Komisijai 
pagal 15 straipsnį su įsipareigojimu 
vykdyti reformas susijusius finansinius 
įnašus, jei nacionalinio ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
numatytų reformų pažanga reikšmingai 
sumenko.

Or. en

Pakeitimas 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą apie šio straipsnio 
įgyvendinimą. Visų pirma, kai valstybė 
narė atitinka vieną iš 1 dalyje nurodytų 
sąlygų, Komisija nedelsdama informuoja 
Europos Parlamentą ir pateikia išsamią 
informaciją apie mokėjimus, kuriems 
galėtų būti taikomas įsipareigojimų 
vykdymo arba mokėjimų sustabdymas.
Europos Parlamentas gali pakviesti 
Komisiją dalyvauti struktūriniame dialoge 
dėl 1 dalies nuostatų taikymo, visų pirma 
atsižvelgiant į pirmojoje pastraipoje 
nurodytos informacijos perdavimą.
Komisija nesiūlo 1 dalyje nurodyto 
įgyvendinimo akto, išskyrus atvejus, kai 
oficialiu Parlamento pranešimu 
pranešama, kad antroje pastraipoje 
nurodytas struktūrinis dialogas yra 
laikomas užbaigtu.

Or. en
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Pakeitimas 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, susijusios su Sąjungos 

biudžeto apsaugos sistema tuo atveju, kai 
yra visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumų
1. Priemone gali naudotis tik 
valstybės narės, kurios įsipareigojo gerbti 
teisinės valstybės principą ir Sąjungos 
pagrindines vertybes. Prieš gaudamos 
mokėjimus pagal Priemonę, valstybės 
narės pasirašo „įsipareigojimą dėl teisinės 
valstybės principo laikymosi“. Tai 
politinis įsipareigojimas ginti teisinę 
valstybę ir laikytis jos principų bei 
Sąjungos pagrindinių vertybių. Komisija 
„įsipareigojimą dėl teisinės valstybės“ 
patvirtina deleguotuoju aktu.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
inicijuoti įsipareigojimų vykdymo ar 
mokėjimų asignavimų sustabdymą pagal 
Priemonę valstybėms narėms, jei 
nustatomi visuotiniai teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumai, kurie daro 
neigiamą poveikį patikimo finansų 
valdymo principams ar Sąjungos 
finansinių interesų apsaugai arba kelia 
pavojų, kad toks poveikis bus.
3. Visuotiniai teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėje narėje 
trūkumai, kurie daro neigiamą poveikį 
patikimo finansų valdymo principams ar 
Sąjungos finansinių interesų apsaugai 
arba kelia pavojų, kad toks poveikis bus, 
yra šie:
a) pavojaus teismų 
nepriklausomumui kėlimas, įskaitant bet 
kokį gebėjimo savarankiškai vykdyti 
teismines funkcijas apribojimą darant 
išorės poveikį nepriklausomumo 
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garantijoms, išorės nurodymu suvaržant 
teismo sprendimą, savavališkai 
persvarstant taisykles dėl teisminių 
institucijų personalo paskyrimo arba 
tarnybos sąlygų arba darant bet kokį 
poveikį teisminių institucijų 
darbuotojams, kuriuo būtų pakenkta jų 
nešališkumui, arba pažeidžiant advokato 
profesijos nepriklausomumą;
b) valdžios institucijų, įskaitant 
teisėsaugos institucijas, savavališkų ar 
neteisėtų sprendimų, kuriais atsisakoma 
skirti finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir 
taip daromas neigiamas poveikis 
tinkamam jų veikimui, neužkardymas, 
neištaisymas ar sankcijų už juos 
netaikymas arba neužtikrinimas, kad 
nebūtų interesų konflikto atvejų;
c) galimybės pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis ir tų priemonių 
veiksmingumo ribojimas, be kita ko, 
nustatant varžančias procesines taisykles, 
neužtikrinant teismo sprendimų vykdymo 
arba ribojant veiksmingą teisės pažeidimų 
tyrimą, patraukimą atsakomybėn arba 
sankcijų taikymą už juos;
d) pavojaus valstybės narės 
administraciniams pajėgumams paisyti 
Sąjungos narystės įsipareigojimų, 
įskaitant gebėjimą veiksmingai 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus 
sudarančias taisykles, standartus ir 
politiką, kėlimas;
e) priemonės, kuriomis silpninama 
konfidencialaus advokato ir jo kliento 
bendravimo apsauga.
4. Visuotiniai teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėje narėje 
trūkumai gali būti nustatyti tais atvejais, 
kai daromas neigiamas poveikis arba kyla 
pavojus, kad toks poveikis bus, vienam 
arba daugiau iš toliau išvardytų dalykų, 
visų pirma:
a) tinkamam tos valstybės narės 
valdžios institucijų, įgyvendinančių 
Priemonę, veikimui, visų pirma taikant 



AM\1213689LT.docx 113/277 PE657.420v01-00

LT

viešojo pirkimo arba dotacijų procedūras;
b) tinkamam rinkos ekonomikos 
veikimui, taip paisant konkurencijos ir 
rinkos jėgų Sąjungoje ir veiksmingai 
įgyvendinant narystės įsipareigojimus, be 
kita ko, laikantis politinės, ekonominės ir 
pinigų sąjungos tikslo;
c) tinkamam institucijų, vykdančių 
finansų kontrolę, stebėseną ir vidaus bei 
išorės auditą, veikimui ir tinkamam 
veiksmingo ir patikimo finansų valdymo 
bei atskaitomybės sistemų veikimui;
d) tinkamam tyrimą atliekančių 
institucijų ir prokuratūros veikimui, kiek 
jis susijęs su patraukimu atsakomybėn už 
sukčiavimą, įskaitant mokestinį 
sukčiavimą, korupciją ar kitus Sąjungos 
teisės pažeidimus, susijusius su Priemonės 
įgyvendinimu;
e) nepriklausomų teismų atliekamai 
veiksmingai a, c ir d punktuose nurodytų 
valdžios institucijų veiksmų ar neveikimo 
teisminei peržiūrai vykdyti;
f) sukčiavimo, įskaitant mokestinį 
sukčiavimą, korupcijos ar kitų Sąjungos 
teisės pažeidimų, susijusių su Priemonės 
įgyvendinimu, prevencijai ir sankcijų už 
juos taikymui, taip pat nacionalinių 
teismų arba administravimo institucijų 
veiksmingų ir atgrasomų sankcijų 
nustatymui gavėjams;
g) nepagrįstai sumokėtų sumų 
susigrąžinimui;
h) mokesčių slėpimo ir mokesčių 
konkurencijos prevencijai ir sankcijoms 
už juos, taip pat tinkamam institucijų, 
prisidedančių prie administracinio 
bendradarbiavimo mokesčių klausimais, 
veikimui;
i) veiksmingam ir savalaikiam 
bendradarbiavimui su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba ir Europos 
prokuratūra (jei atitinkamai valstybė narė 
dalyvauja su Europos prokuratūra 
susijusioje veikloje) pagal atitinkamus 
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teisės aktus ir lojalaus bendradarbiavimo 
principą, šioms atliekant tyrimus arba 
traukiant subjektus atsakomybėn;
j) tinkamam Priemonės 
įgyvendinimui po to, kai buvo nuolat 
pažeidžiamos pagrindinės teisės.
5. Jei tenkinamos 4 dalies sąlygos, 
gali būti taikoma viena ar kelios toliau 
nurodytos priemonės:
1) draudimas prisiimti naujų teisinių 
įsipareigojimų;
2) įsipareigojimų sustabdymas;
3) įsipareigojimų vykdymo sumažinimas, 
įskaitant finansines pataisas;
4) išankstinio finansavimo sumažinimas;
5) mokėjimo terminų nutraukimas;
6) mokėjimų sustabdymas.
Jeigu sprendime, kuriuo priimamos 
priemonės, nenurodyta kitaip, atitinkamų 
priemonių taikymas nedaro įtakos 
valstybių narių įsipareigojimui atlikti 
mokėjimus galutiniams paramos 
gavėjams ar naudos gavėjams.
Taikomos priemonės turi būti 
proporcingos visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų pobūdžiui, 
sunkumui, trukmei ir mastui. Jos turi būti 
kuo labiau nukreiptos į Sąjungos 
veiksmus, kuriems tie trūkumai daro arba 
gali daryti neigiamą poveikį.
Komisija, galutinių gavėjų arba naudos 
gavėjų labui, interneto svetainėje arba 
interneto portale pateikia informaciją ir 
gaires, susijusias su valstybių narių 
pareigomis.
Toje pačioje svetainėje arba tame pačiame 
portale Komisija taip pat pateikia 
priemones galutiniams gavėjams arba 
naudos gavėjams, kad jie galėtų 
informuoti Komisiją apie šių pareigų 
vykdymo pažeidimus, kurie, minėtų 
galutinių gavėjų arba naudos gavėjų 
nuomone, daro jiems tiesioginį poveikį. Į 
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informaciją, kurią pateikė galutiniai 
gavėjai arba naudos gavėjai pagal šią 
dalį, Komisija gali atsižvelgti tik jeigu 
kartu pateikiami įrodymai, jog 
atitinkamas galutinis gavėjęs arba naudos 
gavėjas yra pateikęs oficialų skundą 
kompetentingai institucijai.
Remdamasi galutinių paramos gavėjų ar 
naudos gavėjų pateiktais duomenimis, 
Komisija užtikrina, kad valstybės narės 
veiksmingai išmokėtų visas sumas, 
priklausančias galutiniams paramos 
gavėjams ar naudos gavėjams.
6. Nustačiusi, kad esama pagrįstų 
priežasčių manyti, jog įvykdytos 4 dalyje 
nustatytos sąlygos, Komisija nusiunčia tai 
valstybei narei rašytinį pranešimą, 
kuriame išdėsto motyvus, kuriais ji 
grindžia savo išvadas. Komisija 
nedelsdama informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie tokį pranešimą 
ir jo turinį.
Komisija vertindama, ar laikomasi 
4 dalies sąlygų, atsižvelgia į visą 
reikšmingą informaciją, Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimus, Europos Parlamento 
rezoliucijas, Europos Audito Rūmų 
ataskaitas ir atitinkamų tarptautinių 
organizacijų bei tinklų išvadas ir 
rekomendacijas. Komisija taip pat 
atsižvelgia į Sąjungos stojimo derybose 
taikomus kriterijus, visų pirma į acquis 
skyrius dėl teisminių institucijų ir 
pagrindinių teisių, teisingumo, laisvės ir 
saugumo, finansų kontrolės ir mokesčių, 
taip pat į gaires, naudojamas pagal 
bendradarbiavimo ir tikrinimo 
mechanizmą siekiant stebėti valstybės 
narės pažangą.
Komisijai padeda nepriklausomų ekspertų 
grupė, kuri įsteigiama priėmus deleguotąjį 
aktą.
Komisija gali prašyti suteikti papildomą 
vertinimui atlikti reikalingą informaciją, 
tiek prieš priimant išvadą, tiek ją priėmus.
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Atitinkama valstybė narė pateikia 
prašomą informaciją ir gali pateikti 
pastabų per Komisijos nustatytą terminą, 
kuris negali būti trumpesnis nei vienas 
mėnuo ir ilgesnis nei trys mėnesiai nuo 
pranešimo apie išvadas dienos. Savo 
pastabose valstybė narė gali pasiūlyti 
taikyti taisomąsias priemones.
Vertindama, ar ą priimti sprendimą dėl 
bet kurios 5 dalyje nurodytos priemonės, 
Komisija atsižvelgia į gautą informaciją ir 
atitinkamos valstybės narės pateiktas 
pastabas ir įvertina siūlomų taisomųjų 
priemonių tinkamumą. Komisija priima 
sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių 
su gauta informacija, per orientacinį 
vieno mėnesio laikotarpį ir bet kuriuo 
atveju per pagrįstą laikotarpį nuo tos 
informacijos gavimo dienos.
Vertindama taikytinų priemonių 
proporcingumą Komisija deramai 
atsižvelgia į šioje dalyje nurodytą 
informaciją ir rekomendacijas.
Tais atvejais, kai Komisija mano, kad 
visuotiniai teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumai nustatyti neginčijamai, 
ji priima sprendimą dėl 5 dalyje nurodytų 
priemonių įgyvendinimo akto forma.
Tuo pačiu metu, kai ji priima sprendimą, 
Komisija vienu metu pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai perkelti į 
biudžeto rezervą sumą, atitinkančią 
taikomų priemonių vertę.
Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 
31 straipsnio 4 ir 6 dalių, Europos 
Parlamentas ir Taryba apsvarsto 
pasiūlymą dėl perkėlimo per keturias 
savaites nuo tada, kai abi institucijos jį 
gavo. Pasiūlymas dėl perkėlimo laikomas 
patvirtintu, išskyrus atvejus, kai per 
keturias savaites Europos Parlamentas, 
spręsdamas balsavusiųjų dauguma, arba 
Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų 
dauguma, iš dalies keičia arba atmeta 
pasiūlymą. Jei Europos Parlamentas arba 
Taryba iš dalies keičia pasiūlymą dėl 
perkėlimo, taikoma Finansinio 
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reglamento 31 straipsnio 8 dalis.
8 pastraipoje nurodytas sprendimas 
įsigalioja, jei per dešimtoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neatmeta 
pasiūlymo dėl perkėlimo.
7. Atitinkamos valstybės narės gali 
bet kuriuo metu pateikti Komisijai oficialų 
pranešimą kartu su įrodymais, 
patvirtinančiais, kad visuotiniai teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumai buvo 
pašalinti arba išnyko.
Atitinkamai valstybei narei paprašius 
arba savo iniciatyva Komisija įvertina 
padėtį atitinkamoje valstybėje narėje per 
orientacinį vieno mėnesio laikotarpį ir bet 
kuriuo atveju per pagrįstą laikotarpį nuo 
oficialaus pranešimo gavimo dienos. 
Visiškai ar iš dalies išnykus visuotiniams 
teisinės valstybės principo taikymo 
trūkumams, dėl kurių buvo taikomos 5 
dalyje nurodytos priemonės, Komisija 
nedelsdama priima sprendimą visiškai ar 
iš dalies atšaukti tas priemones. Tuo pačiu 
metu, kai ji priima sprendimą, Komisija 
vienu metu pateikia pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai panaudoti visą 
arba dalinę biudžeto rezervo, nurodyto 6 
dalyje, sumą. Taikoma 5 dalyje nustatyta 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, susijusios su Sąjungos 

biudžeto apsaugos sistema tuo atveju, kai 
yra visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumų
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1. Priemone gali naudotis tik 
valstybės narės, kurios įsipareigojo gerbti 
teisinės valstybės principą ir Sąjungos 
pagrindines vertybes. Prieš gaudamos 
mokėjimus pagal Priemonę, valstybės 
narės pasirašo „įsipareigojimą dėl teisinės 
valstybės principo laikymosi“. Tai 
politinis įsipareigojimas ginti teisinę 
valstybę ir laikytis jos principų bei 
Sąjungos pagrindinių vertybių. Komisija 
„įsipareigojimą dėl teisinės valstybės“ 
patvirtina deleguotuoju aktu.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
inicijuoti įsipareigojimų vykdymo ar 
mokėjimų asignavimų sustabdymą pagal 
Priemonę valstybėms narėms, jei 
nustatomi visuotiniai teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumai, kurie daro 
neigiamą poveikį patikimo finansų 
valdymo principams ar Sąjungos 
finansinių interesų apsaugai arba kelia 
pavojų, kad toks poveikis bus.
3. Visuotiniai teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėje narėje 
trūkumai, kurie daro neigiamą poveikį 
patikimo finansų valdymo principams ar 
Sąjungos finansinių interesų apsaugai 
arba kelia pavojų, kad toks poveikis bus, 
yra šie:
a) pavojaus teismų 
nepriklausomumui kėlimas, įskaitant bet 
kokį gebėjimo savarankiškai vykdyti 
teismines funkcijas apribojimą darant 
išorės poveikį nepriklausomumo 
garantijoms, išorės nurodymu suvaržant 
teismo sprendimą, savavališkai 
persvarstant taisykles dėl teisminių 
institucijų personalo paskyrimo arba 
tarnybos sąlygų arba darant bet kokį 
poveikį teisminių institucijų 
darbuotojams, kuriuo būtų pakenkta jų 
nešališkumui, arba pažeidžiant advokato 
profesijos nepriklausomumą;
b) valdžios institucijų, įskaitant 
teisėsaugos institucijas, savavališkų ar 
neteisėtų sprendimų, kuriais atsisakoma 
skirti finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir 
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taip daromas neigiamas poveikis 
tinkamam jų veikimui, neužkardymas, 
neištaisymas ar sankcijų už juos 
netaikymas arba neužtikrinimas, kad 
nebūtų interesų konflikto atvejų;
c) galimybės pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis ir tų priemonių 
veiksmingumo ribojimas, be kita ko, 
nustatant varžančias procesines taisykles, 
neužtikrinant teismo sprendimų vykdymo 
arba ribojant veiksmingą teisės pažeidimų 
tyrimą, patraukimą atsakomybėn arba 
sankcijų taikymą už juos;
d) pavojaus valstybės narės 
administraciniams pajėgumams paisyti 
Sąjungos narystės įsipareigojimų, 
įskaitant gebėjimą veiksmingai 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus 
sudarančias taisykles, standartus ir 
politiką, kėlimas;
e) priemonės, kuriomis silpninama 
konfidencialaus advokato ir jo kliento 
bendravimo apsauga.
4. Visuotiniai teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėje narėje 
trūkumai yra nustatomi tais atvejais, kai 
daromas neigiamas poveikis arba kyla 
pavojus, kad toks poveikis bus, vienam 
arba daugiau iš toliau išvardytų dalykų, 
visų pirma:
a)  tinkamam tos valstybės narės 
valdžios institucijų, įgyvendinančių 
Priemonę, veikimui, visų pirma taikant 
viešojo pirkimo arba dotacijų procedūras;
b) tinkamam rinkos ekonomikos 
veikimui, taip paisant konkurencijos ir 
rinkos jėgų Sąjungoje ir veiksmingai 
įgyvendinant narystės įsipareigojimus, be 
kita ko, laikantis politinės, ekonominės ir 
pinigų sąjungos tikslo;
c)  tinkamam institucijų, vykdančių 
finansų kontrolę, stebėseną ir vidaus bei 
išorės auditą, veikimui ir tinkamam 
veiksmingo ir patikimo finansų valdymo 
bei atskaitomybės sistemų veikimui;
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d)  tinkamam tyrimą atliekančių 
institucijų ir prokuratūros veikimui, kiek 
jis susijęs su patraukimu atsakomybėn už 
sukčiavimą, įskaitant mokestinį 
sukčiavimą, korupciją ar kitus Sąjungos 
teisės pažeidimus, susijusius su Priemonės 
įgyvendinimu;
e) nepriklausomų teismų atliekamai 
veiksmingai a, c ir d punktuose nurodytų 
valdžios institucijų veiksmų ar neveikimo 
teisminei peržiūrai vykdyti;
f) sukčiavimo, įskaitant mokestinį 
sukčiavimą, korupcijos ar kitų Sąjungos 
teisės pažeidimų, susijusių su Priemonės 
įgyvendinimu, prevencijai ir sankcijų už 
juos taikymui, taip pat nacionalinių 
teismų arba administravimo institucijų 
veiksmingų ir atgrasomų sankcijų 
nustatymui gavėjams;
g) nepagrįstai sumokėtų sumų 
susigrąžinimui;
h) mokesčių slėpimo ir mokesčių 
konkurencijos prevencijai ir sankcijoms 
už juos, taip pat tinkamam institucijų, 
prisidedančių prie administracinio 
bendradarbiavimo mokesčių klausimais, 
veikimui;
i) veiksmingam ir savalaikiam 
bendradarbiavimui su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba ir Europos 
prokuratūra (jei atitinkamai valstybė narė 
dalyvauja su Europos prokuratūra 
susijusioje veikloje) pagal atitinkamus 
teisės aktus ir lojalaus bendradarbiavimo 
principą, šioms atliekant tyrimus arba 
traukiant subjektus atsakomybėn;
j) tinkamam Priemonės 
įgyvendinimui po to, kai buvo nuolat 
pažeidžiamos pagrindinės teisės.
5. Jei tenkinamos 4 dalies sąlygos, 
taikoma viena ar kelios toliau nurodytos 
priemonės:
1) draudimas prisiimti naujų teisinių 
įsipareigojimų;
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2) įsipareigojimų sustabdymas;
3) įsipareigojimų vykdymo sumažinimas, 
įskaitant finansines pataisas;
4) išankstinio finansavimo sumažinimas;
5) mokėjimo terminų nutraukimas;
6) mokėjimų sustabdymas.
Jeigu sprendime, kuriuo priimamos 
priemonės, nenurodyta kitaip, atitinkamų 
priemonių taikymas nedaro įtakos 
valstybių narių įsipareigojimui atlikti 
mokėjimus galutiniams paramos 
gavėjams ar naudos gavėjams.
Taikomos priemonės turi būti 
proporcingos visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų pobūdžiui, 
sunkumui, trukmei ir mastui. Jos turi būti 
kuo labiau nukreiptos į Sąjungos 
veiksmus, kuriems tie trūkumai daro arba 
gali daryti neigiamą poveikį.
Komisija, galutinių gavėjų arba naudos 
gavėjų labui, interneto svetainėje arba 
interneto portale pateikia informaciją ir 
gaires, susijusias su valstybių narių 
pareigomis.
Toje pačioje svetainėje arba tame pačiame 
portale Komisija taip pat pateikia 
priemones galutiniams gavėjams arba 
naudos gavėjams, kad jie galėtų 
informuoti Komisiją apie šių pareigų 
vykdymo pažeidimus, kurie, minėtų 
galutinių gavėjų arba naudos gavėjų 
nuomone, daro jiems tiesioginį poveikį. Į 
informaciją, kurią pateikė galutiniai 
gavėjai arba naudos gavėjai pagal šią 
dalį, Komisija gali atsižvelgti tik jeigu 
kartu pateikiami įrodymai, jog 
atitinkamas galutinis gavėjęs arba naudos 
gavėjas yra pateikęs oficialų skundą 
kompetentingai institucijai.
Remdamasi galutinių paramos gavėjų ar 
naudos gavėjų pateiktais duomenimis, 
Komisija užtikrina, kad valstybės narės 
veiksmingai išmokėtų visas sumas, 
priklausančias galutiniams paramos 
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gavėjams ar naudos gavėjams.
6. Nustačiusi, kad esama pagrįstų 
priežasčių manyti, jog įvykdytos 4 dalyje 
nustatytos sąlygos, Komisija nusiunčia tai 
valstybei narei rašytinį pranešimą, 
kuriame išdėsto motyvus, kuriais ji 
grindžia savo išvadas. Komisija 
nedelsdama informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie tokį pranešimą 
ir jo turinį.
Komisija vertindama, ar laikomasi 
4 dalies sąlygų, atsižvelgia į visą 
reikšmingą informaciją, Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimus, Europos Parlamento 
rezoliucijas, Europos Audito Rūmų 
ataskaitas ir atitinkamų tarptautinių 
organizacijų bei tinklų išvadas ir 
rekomendacijas. Komisija taip pat 
atsižvelgia į Sąjungos stojimo derybose 
taikomus kriterijus, visų pirma į acquis 
skyrius dėl teisminių institucijų ir 
pagrindinių teisių, teisingumo, laisvės ir 
saugumo, finansų kontrolės ir mokesčių, 
taip pat į gaires, naudojamas pagal 
bendradarbiavimo ir tikrinimo 
mechanizmą siekiant stebėti valstybės 
narės pažangą.
Komisijai padeda nepriklausomų ekspertų 
grupė, kuri įsteigiama priėmus deleguotąjį 
aktą.
Komisija gali prašyti suteikti papildomą 
vertinimui atlikti reikalingą informaciją, 
tiek prieš priimant išvadą, tiek ją priėmus.
Atitinkama valstybė narė pateikia 
prašomą informaciją ir gali pateikti 
pastabų per Komisijos nustatytą terminą, 
kuris negali būti trumpesnis nei vienas 
mėnuo ir ilgesnis nei trys mėnesiai nuo 
pranešimo apie išvadas dienos. Savo 
pastabose valstybė narė gali pasiūlyti 
taikyti taisomąsias priemones.
Vertindama, ar ą priimti sprendimą dėl 
bet kurios 5 dalyje nurodytos priemonės, 
Komisija atsižvelgia į gautą informaciją ir 
atitinkamos valstybės narės pateiktas 
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pastabas ir įvertina siūlomų taisomųjų 
priemonių tinkamumą. Komisija priima 
sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių 
su gauta informacija, per orientacinį 
vieno mėnesio laikotarpį ir bet kuriuo 
atveju per pagrįstą laikotarpį nuo tos 
informacijos gavimo dienos.
Vertindama taikytinų priemonių 
proporcingumą Komisija deramai 
atsižvelgia į šioje dalyje nurodytą 
informaciją ir rekomendacijas.
Tais atvejais, kai Komisija mano, kad 
visuotiniai teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumai nustatyti neginčijamai, 
ji priima sprendimą dėl 5 dalyje nurodytų 
priemonių įgyvendinimo akto forma.
Tuo pačiu metu, kai ji priima sprendimą, 
Komisija vienu metu pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai perkelti į 
biudžeto rezervą sumą, atitinkančią 
taikomų priemonių vertę.
Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 
31 straipsnio 4 ir 6 dalių, Europos 
Parlamentas ir Taryba apsvarsto 
pasiūlymą dėl perkėlimo per keturias 
savaites nuo tada, kai abi institucijos jį 
gavo. Pasiūlymas dėl perkėlimo laikomas 
patvirtintu, išskyrus atvejus, kai per 
keturias savaites Europos Parlamentas, 
spręsdamas balsavusiųjų dauguma, arba 
Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų 
dauguma, iš dalies keičia arba atmeta 
pasiūlymą. Jei Europos Parlamentas arba 
Taryba iš dalies keičia pasiūlymą dėl 
perkėlimo, taikoma Finansinio 
reglamento 31 straipsnio 8 dalis.
8 pastraipoje nurodytas sprendimas 
įsigalioja, jei per dešimtoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba neatmeta 
pasiūlymo dėl perkėlimo.
7. Atitinkamos valstybės narės gali bet 
kuriuo metu pateikti Komisijai oficialų 
pranešimą kartu su įrodymais, 
patvirtinančiais, kad visuotiniai teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumai buvo 
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pašalinti arba išnyko.
Atitinkamai valstybei narei paprašius 
arba savo iniciatyva Komisija įvertina 
padėtį atitinkamoje valstybėje narėje per 
orientacinį vieno mėnesio laikotarpį ir bet 
kuriuo atveju per pagrįstą laikotarpį nuo 
oficialaus pranešimo gavimo dienos. 
Visiškai ar iš dalies išnykus visuotiniams 
teisinės valstybės principo taikymo 
trūkumams, dėl kurių buvo taikomos 5 
dalyje nurodytos priemonės, Komisija 
nedelsdama priima sprendimą visiškai ar 
iš dalies atšaukti tas priemones. Tuo pačiu 
metu, kai ji priima sprendimą, Komisija 
vienu metu pateikia pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai panaudoti visą 
arba dalinę biudžeto rezervo, nurodyto 6 
dalyje, sumą. Taikoma 5 dalyje nustatyta 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, susijusios su Sąjungos 

biudžeto apsaugos sistema tuo atveju, kai 
yra visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumų
1. Jei valstybėje narėje atsiranda 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumų, kurie daro poveikį 
Sąjungos patikimam finansų valdymui 
arba finansinių interesų apsaugai, kaip 
apibrėžta Reglamento [.../...] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 3 straipsnyje, 
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Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą:
a) sustabdyti šio reglamento 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
sprendimų priėmimo terminą arba
b) sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę.
Pirmoje pastraipoje nurodytas sprendimas 
sustabdyti mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo priėmimo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po pirmoje pastraipoje nurodyto 
sprendimo priėmimo dienos.
Mokėjimų sustabdymo atveju taikoma 
Reglamento [.../...] dėl Sąjungos biudžeto 
apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų 4 straipsnio 3 dalis.
2. Jei mokėjimas sustabdomas dėl 1 
dalyje nurodytų visuotinių trūkumų, turi 
būti tinkamai ginami teisėti pagal šią 
Priemonę skiriamos paramos galutinių 
gavėjų ir naudos gavėjų interesai.
Komisija, patvirtindama tokias priemones, 
atsižvelgia į jų galimą poveikį galutiniams 
gavėjams ir naudos gavėjams.
Jei mokėjimų sustabdymas turi įtakos 
galutiniams gavėjams ir naudos gavėjams, 
Komisija imasi reikiamų priemonių, kad 
perimtų atsakomybę už lėšų valdymą ir 
toliau atliktų jiems skirtus mokėjimus.
Galutiniai gavėjai ir naudos gavėjai turi 
būti tinkamai informuojami apie padėtį, 
susijusią su visuotinais trūkumais, 
susiklosčiusią dėl atsakingų nacionalinių 
valdžios institucijų veiksmų. Jiems taip 
pat teikiama atitinkama informacija, 
gairės ir vartotojui patogios priemonės, 
įskaitant informaciją interneto svetainėje 
ar interneto portale, kad jie ir toliau 
galėtų naudotis lėšomis.
3. Jei Komisijos pateiktas vertinimas 
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pagal Reglamento [.../...] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 6 straipsnį yra 
teigiamas, ji įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino arba 
mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, susijusios su Sąjungos 

biudžeto apsaugos sistema tuo atveju, kai 
yra visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumų
1. Jei valstybėje narėje atsiranda 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumų, kurie daro poveikį 
Sąjungos patikimam finansų valdymui 
arba finansinių interesų apsaugai, kaip 
apibrėžta Reglamento [.../....] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 3 straipsnyje, 
Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą sustabdyti 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytų sprendimų priėmimo 
terminą arba mokėjimus pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
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17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos. Mokėjimų sustabdymo 
atveju taikoma Reglamento [.../....] dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų 4 
straipsnio 3 dalis.
2. Jei Komisijos pateiktas vertinimas 
pagal Reglamento [.../....] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 6 straipsnį yra 
teigiamas, ji įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino arba 
mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.
3. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą ir visų pirma 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nustatoma problemų, dėl kurių reikia 
skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama 
valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį 
finansavimą dėl netinkamo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo arba esant teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau remiami Priemone.

Or. en

Pakeitimas 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis



PE657.420v01-00 128/277 AM\1213689LT.docx

LT

Priemonės, susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsaugos sistema tuo atveju, kai 
yra visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumų
1. Jei valstybėje narėje atsiranda 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumų, kurie daro poveikį 
Sąjungos patikimam finansų valdymui 
arba finansinių interesų apsaugai, kaip 
apibrėžta Reglamento [.../....] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 3 straipsnyje, 
Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą sustabdyti šio reglamento 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
sprendimų priėmimo terminą arba 
mokėjimus pagal šią Priemonę.
Pirmoje pastraipoje nurodytas sprendimas 
sustabdyti mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo priėmimo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po pirmoje pastraipoje nurodyto 
sprendimo priėmimo dienos.
Mokėjimų sustabdymo atveju taikoma 
Reglamento [.../....] dėl Sąjungos biudžeto 
apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų 4 straipsnio 3 dalis.
2. Jei Komisijos pateiktas vertinimas 
pagal Reglamento [.../....] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 6 straipsnį yra 
teigiamas, ji įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino arba 
mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en
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Pakeitimas 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, susijusios su Sąjungos 

biudžeto apsaugos sistema tuo atveju, kai 
yra visuotinių teisinės valstybės principo 

taikymo trūkumų
1. Nepažeidžiant 19 straipsnyje 
nurodytų priemonių, Reglamente [.../....] 
dėl Sąjungos biudžeto apsaugos nurodytos 
priemonės gali būti taikomos pagal 
Priemonę teikiamai paramai esant 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų.
2. Turi būti aiškiai atsižvelgiama į 
Komisijos vertinimą dėl valstybių narių 
pateiktų paaiškinimų, ar plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
išspręsti problemas dėl ES sutarties 2 
straipsnyje įtvirtintų vertybių, kaip 
nurodyta 16 straipsnyje, vykdant bet 
kokias procedūras pagal Reglamentą 
[.../....] dėl Sąjungos biudžeto apsaugos 
esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų.
3. Tik planai, kuriems atlikus 2 
dalyje nurodytą Komisijos vertinimą 
skiriami aukščiausi balai, yra laikomi 
tinkamais gauti paramą pagal šią 
Priemonę.
4. 2 dalyje nurodytas vertinimas 
skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Ryšys su Europos semestru

Lėšos pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę išmokamos 
tik tokiu atveju, jei buvo tinkamai 
įgyvendinta ne mažiau kaip 50 proc. 
konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų, 
parengtų pagal tris ankstesnius Europos 
semestro ciklus, arba ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
pateikusi valstybė narė įsipareigojo 
pasiekti tą tikslą per dvejus ateinančius 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti teikiamos paskatos už griežtą konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų laikymąsi 
Europos semestro metu. Todėl reikalinga stipri sąsaja tarp finansavimo, skiriamo pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, ir Europos semestro reikalavimų 
laikymosi.

Pakeitimas 765
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės finansavimas
9 straipsnis
Galimi finansavimo šaltiniai
1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė 
finansuojama iš naujų ES nuosavų 
išteklių po to, kai juos patvirtina Europos 
Parlamentas ir Taryba. Tarybos 
susitarime nurodomi nauji nuosavi 
ištekliai, visų pirma:
a) finansinių sandorių mokestis;
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b) pasienio anglies dioksido mokestis, kurį 
nurodė Ursula von der Leyen Komisijai 
skirtose politikos gairėse;
c) skaitmeninis mokestis, dėl kurio šiuo 
metu vyksta diskusijos EBPO lygmeniu;
d) plastiko mokestis.
Šie nauji nuosavi ištekliai turi būti 
patvirtinti 2021 m. pradžioje, ir jie bus 
skirti lėšoms, kurios reikalingos grąžinti 
sumas, kurias Komisija sutelks kapitalo 
rinkose. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo fondui neturėtų būti 
skiriamos lėšos iš būsimų ES biudžetų.

Or. en

Pakeitimas 766
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Didžiausias finansinis įnašas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti geografinio skirstymo.

Pakeitimas 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu ir 2020–2021 m. laikotarpiu 
užfiksuotu bendru realiojo BVP 
procentais išreikštu nuostoliu, palyginti su 
2019 m.
2021–2022 m. didžiausias finansinis 
įnašas apskaičiuojamas taikant I priede 
išdėstytą metodiką, remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu BVP vienam gyventojui ir 
vidutiniu santykiniu nedarbo lygiu 2015–
2019 m. laikotarpiu.
2023–2024 m. didžiausias finansinis 
įnašas apskaičiuojamas taikant I priede 
išdėstytą metodiką, remiantis gyventojų 
skaičiumi, atvirkštiniu BVP vienam 
gyventojui, bendru realiojo BVP 
procentais išreikštu nuostoliu ir 2020–
2021 m. laikotarpiu užfiksuotu vidutiniu 
nedarbo lygiu, palyginti su 2019 m. 
Galutinė didžiausia skirta suma 
apskaičiuojama iki 2022 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
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apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu ir 2020–2021 m. laikotarpiu 
užfiksuotu bendru realiojo BVP 
nuostoliu, palyginti su 2019 m.

2021–2022 m. didžiausias finansinis 
įnašas apskaičiuojamas taikant I priede 
išdėstytą metodiką, remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu BVP vienam gyventojui ir 
santykiniu nedarbo lygiu 2015–2019 m. 
laikotarpiu.
2023–2024 m. didžiausias finansinis 
įnašas apskaičiuojamas iki 2022 m. 
birželio 30 d. taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu BVP vienam gyventojui, 
kiekvienos valstybės narės santykiniu 
užimtumo lygiu 2015–2019 m. laikotarpiu 
ir 2020–2021 m. laikotarpiu užfiksuotu 
bendru realiojo BVP nuostoliu, palyginti 
su 2019 m.

Or. en

Pakeitimas 769
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei apskaičiuojamas taip:

1. a) 70 proc. sumos – remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
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skaičiumi, atvirkštiniu bendruoju 
nacionaliniu produktu (BVP) vienam 
gyventojui ir santykiniu nedarbo lygiu 
pagal I priede pateiktą metodiką.

b) Likusi 30 proc. suma skaičiuojama 
remiantis gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu BVP vienam gyventojui ir, 
lygiomis dalimis, realiojo BVP pokyčiu 
2020 m. Pokytis grindžiamas 2020 m. 
Komisijos rudens prognoze.
2. Didžiausio finansinio įnašo 
skaičiavimas pagal 1b dalį kiekvienai 
valstybei narei turėtų būti atnaujintas 
2022 m. birželio 30 d. dėl 30 proc. sumos 
skyrimo 2023 m., pakeičiant Komisijos 
parengtos 2020 m. rudens prognozės 
duomenis realiais duomenimis, paremtais 
gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu BVP 
vienam gyventojui, realiojo BVP pokyčiu 
2020 m. ir bendruoju realiojo BVP 
pokyčiu 2020–2021 m. laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, neigiamu 
COVID-19 poveikiu bendrajam 
nacionaliniam produktui (BVP) vienam 
gyventojui, apskaičiuotam nuo COVID-19 
protrūkio pradžios ES, ir padidėjusiu 
santykiniu nedarbo lygiu nuo COVID-19 
protrūkio pradžios toje valstybėje narėje.

Or. en
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Pakeitimas 771
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui, santykiniu nedarbo 
lygiu ir 2020 m. užfiksuotu realiojo BVP 
nuostoliu bei 2020–2021 m. laikotarpiu 
užfiksuotu bendru realiojo BVP 
nuostoliu.

Or. en

Pakeitimas 772
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai 
sumai, apskaičiuojamai pagal santykinius 
su COVID-19 susijusius rodiklius, pvz., 
susirgimų ir mirties atvejų skaičių, taip 
pat BVP pokyčius ir nedarbo lygį, nuo 
2020 m. vasario mėn., skirti.

Or. de

Pakeitimas 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui, 2020 m. užfiksuotu 
realiojo BVP nuostoliu ir santykiniu 
nedarbo lygiu.

Or. en

Pakeitimas 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinio įnašo skyrimas (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Or. en

Pakeitimas 775
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti du 
trečdalius sumos, nurodytos 5 straipsnio 1 
dalies a punkte, pagal šio reglamento III 
skyriaus 14–18 straipsnius valstybių narių 
pateiktiems prašymams ir vieną trečdalį 
sumos – pirkimų procedūroms pagal 18a 
ir 18b straipsnius.

Or. en
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Pakeitimas 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

1. Laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
200 000 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
337 968 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 779
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia paskirstyti sumą, 
nurodytą 5 straipsnio 1 dalies a punkte. 
Kiekviena valstybė narė gali pateikti 
prašymus neviršydama savo didžiausio 
finansinio įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, 
kad įgyvendintų savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 780
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės finansuoja ne mažiau 
kaip 25 proc. visų pagal 5 straipsnio 1 
dalies a punktą numatytų pasiūlymo dėl 
rinkinio išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 781
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės bendrai 
finansuoja 20 proc. visų išlaidų pagal šią 
Priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės pasirinktų aktualius politikos prioritetus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonei, jos turi „budriai stebėti padėtį“.

Pakeitimas 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti 
tuo laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai 
paskirtą turimos paskirstyti sumos dalį, 
kaip nurodyta I priede.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 783
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti 
tuo laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai 
paskirtą turimos paskirstyti sumos dalį, 
kaip nurodyta I priede.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 784
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti 
tuo laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 

Išbraukta.
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neviršijančią sumą, atitinkančią jai 
paskirtą turimos paskirstyti sumos dalį, 
kaip nurodyta I priede.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didžiausio ekonomikos gaivinimui skirtos paramos poveikio, Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės lėšas būtina panaudoti kuo greičiau.

Pakeitimas 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti 
tuo laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai 
paskirtą turimos paskirstyti sumos dalį, 
kaip nurodyta I priede.

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija pakviečia 
valstybes nares atnaujinti jų 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, atsižvelgiant į 
šio reglamento 4, 4a ir 14 straipsniuose 
nustatytus reikalavimus ir tikslus, siekiant 
paskirstyti papildomus finansinius 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 786
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
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31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį kvietimų teikti paraiškas, 
kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį kvietimų teikti paraiškas, 
kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. Ne 
mažiau kaip 80 proc. šių lėšų skiriama 
klimato, biologinės įvairovės ir 
aplinkosaugos veiksmams, siekiant 
užtikrinti suderinamumą su Europos 
žaliuoju kursu ir Paryžiaus klimato 
susitarimu. Kiekviena valstybė narė gali 
teikti pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

Or. en

Pakeitimas 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija 
gali skelbti kvietimus tekti paraiškas, jei 
bus finansinių išteklių. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

Or. en
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Pakeitimas 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį kvietimų teikti paraiškas, 
kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį kvietimų teikti paraiškas, 
kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

Or. en

Pakeitimas 789
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi iki 2024 m. pabaigos 
neįvykdyti arba panaikinti asignavimai 
perkeliami į daugiametę finansinę 
programą, siekiant sustiprinti tiesiogiai 
valdomas ES programas, kuriomis 
remiamas Europos žaliasis kursas ir 
Skaitmeninė darbotvarkė, taip pat 
programos „Europos horizontas“, 
„Skaitmeninė Europa“ ir „Erasmus+“.

Or. en
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Pakeitimas 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Išankstinis finansavimas

1. 2021 m., atsižvelgdama į Komisijos 
patvirtintą 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
teisinį įsipareigojimą ir valstybei narei 
pateikus prašymą kartu su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu, 
Komisija skiria išankstinę 20 proc. 
teisinio įsipareigojimo sumos išmoką kaip 
negrąžintiną paramą ir, esant galimybei 
bei gavusi finansavimo reikalavimus 
atitinkančių valstybių narių prašymą, 
skiria iki 10 proc. paskolos paramos 
sumą, kuri išmokama kaip paskola pagal 
19 straipsnį. Nukrypdama nuo Finansinio 
reglamento 116 straipsnio 1 dalies, 
Komisija atlieka atitinkamą mokėjimą per 
du mėnesius nuo 19 straipsnyje nurodyto 
teisinio įsipareigojimo patvirtinimo.
2. Skiriant 1 dalyje nurodytą 
išankstinį finansavimą, finansiniai įnašai 
turi būti atitinkamai pakoreguoti.
3. Europos prokuratūros veikloje 
dalyvaujančios šalys, pateikusios 
prašymą, yra laikomos tinkamomis gauti 
papildomą išankstinę 5 proc. teisinio 
įsipareigojimo sumą, kuri bus išmokėta 
kaip negrąžintina parama.

Or. en

Pakeitimas 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
neatnaujinamą paskolą, kad paremtų jos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

1. Gavusi valstybės narės prašymą, 
Komisija atitinkamai valstybei narei gali 
suteikti paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

1. Iki 2026 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

1. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 795
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

1. Iki 2022 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didžiausio ekonomikos gaivinimui skirtos paramos poveikio, Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės lėšas būtina panaudoti kuo anksčiau.

Pakeitimas 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
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ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju, nebent 
prašymas yra pateisinamas būtinybe 
kompensuoti sumažinus pagal 10 
straipsnį paskirtas sumas, prie prašymo 
turi būti pridedamas patikslintas planas, 
įskaitant papildomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytus 
metinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus arba jų 
atnaujinimus.

Or. en

Pakeitimas 798
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d.
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reikšmes ir siektinas reikšmes.
Or. en

Pakeitimas 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas ir aiškias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2026 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2023 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 802
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2022 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didžiausio ekonomikos gaivinimui skirtos paramos poveikio, Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės lėšas būtina panaudoti iš anksto.

Pakeitimas 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos paramos priežastys, 
pagrįstos didesniais finansiniais poreikiais, 
susijusiais su papildomomis reformomis ir 
investicijomis;

a) paskolos paramos priežastys, 
pagrįstos didesniais finansiniais poreikiais, 
susijusiais su papildomomis investicijomis 
ir, visų pirma atsižvelgiant į finansavimo 
poreikius, susijusius su našiomis, 
viešosiomis, lyčių pusiausvyra 
grindžiamomis ir tvariomis investicijomis 
į infrastruktūrą, atitinkančiomis 4 
straipsnyje nurodytus tikslus;

Or. en

Pakeitimas 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos paramos priežastys, 
pagrįstos didesniais finansiniais poreikiais, 
susijusiais su papildomomis reformomis ir 
investicijomis;

a) paskolos paramos priežastys, 
pagrįstos didesniais finansiniais poreikiais, 
susijusiais su papildomomis augimą 
skatinančiomis reformomis ir tvariomis 
investicijomis;

Or. en

Pakeitimas 805
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos paramos priežastys, 
pagrįstos didesniais finansiniais poreikiais, 
susijusiais su papildomomis reformomis ir 
investicijomis;

a) paskolos paramos priežastys, 
pagrįstos didesniais finansiniais poreikiais, 
susijusiais su reformomis ir investicijomis;

Or. en

Pakeitimas 806
Dimitrios Papadimoulis
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
pagal 15 straipsnį;

b) kai taikytina, papildomos reformos 
ir investicijos, dėl kurių prašoma dalinės 
arba visos paskolos, pagal 15 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
pagal 15 straipsnį;

b) papildomos augimą skatinančios 
reformos ir tvarios investicijos pagal 15 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
pagal 15 straipsnį;

b) papildomos investicijos pagal 15 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) informacija apie tai, kaip paskolos 
prašymas atitinka bendruosius valstybės 
narės finansinius planus ir kaip jis yra 
suderinamas su bendruoju patikimos 
fiskalinės politikos tikslu, atsižvelgiant į 
Sąjungos ekonomikos valdymo sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikiama informacija, kuri padėtų įvertinti, ar paskolos suteikimas galėtų turėti 
neigiamą poveikį ilgalaikiam skolos tvarumui.

Pakeitimas 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nepriklausomas vertinimas dėl 
nesėkmingai įgyvendintų siūlomų 
reformų tikimybės;

Or. en

Pagrindimas

Komisija ir Taryba, spręsdamos dėl finansinės paramos skyrimo, turi įvertinti nesėkmės 
tikimybę, tinkamai atsižvelgdamos į šią riziką.

Pakeitimas 811
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei paskolos prašymas laiko 
atžvilgiu pateikiamas atskirai nei 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo planas ir yra susijęs su 
papildomomis reformomis ir 
investicijomis, prie šio prašymo 
pridedamas patikslintas planas su 
atitinkamomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis.

Or. en

Pakeitimas 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
4,7 proc. jos bendrųjų nacionalinių 
pajamų.

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už jai skirtą dalį iš 5 straipsnio 1 
punkto b papunktyje nurodytos sumos, 
apskaičiuotos naudojant I priede 
nurodytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 813
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
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4,7 proc. jos bendrųjų nacionalinių pajamų. 6,8 proc. jos bendrųjų nacionalinių pajamų.
Or. en

Pakeitimas 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
4,7 proc. jos bendrųjų nacionalinių pajamų.

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
6,8 proc. jos bendrųjų nacionalinių pajamų.

Or. en

Pakeitimas 815
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
4,7 proc. jos bendrųjų nacionalinių pajamų.

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
2,0 proc. jos bendrųjų nacionalinių pajamų.

Or. en

Pakeitimas 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 4 dalies, jei yra 
išteklių, išskirtinėmis aplinkybėmis 
paskolos paramos suma gali būti 
padidinta.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 4 dalies, jei yra 
išteklių, išskirtinėmis aplinkybėmis 
paskolos paramos suma gali būti padidinta.

5. Nukrypstant nuo 4 dalies, jei yra 
išteklių, išskirtinėmis aplinkybėmis arba 
atlikus 10 straipsnyje nurodytą 
skaičiavimą paskirta suma planui 
įgyvendinti galiausiai yra mažesnė už 
sumą, nurodytą 17 straipsnio 1 dalyje 
minimame sprendime, paskolos paramos 
suma gali būti padidinta.

Or. en

Pakeitimas 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija priima sprendimą dėl 
paskolos paramos prašymo pagal 17 
straipsnį. Prireikus ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planas atitinkamai iš 
dalies keičiamas.

7. Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
paskolos paramos prašymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai pagal 17 straipsnį. 
Prireikus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas atitinkamai iš 
dalies keičiamas.

Or. en
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Pakeitimas 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į papildomas reformas ir 
investicijas ir ar

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į papildomas augimą 
skatinančias reformas ir tvarias 
investicijas ir ar

Or. en

Pakeitimas 820
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į papildomas reformas ir 
investicijas ir ar

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į reformas ir investicijas, dėl 
kurių pateiktas prašymas suteikti paskolą, 
ir ar

Or. en

Pakeitimas 821
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į papildomas reformas ir 
investicijas ir ar

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į pertvarkos planus, 
papildomas reformas ir investicijas ir ar

Or. en
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Pakeitimas 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į papildomas reformas ir 
investicijas ir ar

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į papildomas reformų ir 
investicijų priemones ir ar

Or. en

Pakeitimas 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus.

b) papildomos augimą skatinančios 
reformos ir tvarios investicijos atitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 824
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus.

b) reformos ir investicijos, dėl kurių 
pateiktas prašymas suteikti paskolą, 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus.

b) papildomos reformų ir investicijų 
priemonės atitinka 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tikimybė, kad valstybė narė 
neįgyvendins paskolos skyrimo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija ir Taryba, spręsdamos dėl finansinės paramos skyrimo, turi įvertinti nesėkmės 
tikimybę, tinkamai atsižvelgdamos į šią riziką.

Pakeitimas 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskolos suma eurais; a) paskolos suma eurais, įskaitant, kai 
taikoma, išankstinės paskolos paramos 
sumą pagal 11a straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vidutinis grąžinimo terminas; 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalis šiam terminui netaikoma;

b) vidutinis grąžinimo terminas;

Or. en

Pakeitimas 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didžiausias mokėjimų dalimis 
skaičius ir grąžinimo tvarkaraštis;

d) didžiausias mokėjimų dalimis 
skaičius ir aiškus, tikslus ir privalomas 
grąžinimo tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kiti elementai, reikalingi paskolos 
paramai įgyvendinti atsižvelgiant į 
atitinkamas reformas ir investicinius 
projektus pagal 17 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą sprendimą.

e) kiti elementai, reikalingi paskolos 
paramai įgyvendinti atsižvelgiant į 
atitinkamas augimą skatinančias reformas 
ir tvarius investicinius projektus pagal 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, 
kuris kartu yra Europos tvaraus augimo 
strategija ir Sąjungos įsipareigojimas 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, ne mažiau kaip 40 proc. 
kiekvienam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui skirtos sumos 
nukreipiama klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmų integravimui ir 
aplinkos tvarumo tikslų siekimui, ir 
visame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane turėtų būti 
laikomasi principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ socialinio ar aplinkos tvarumo 
tikslams. Komisija deleguotuoju aktu ir 
tinkamai naudodama ES taksonomijos 
nustatytus kriterijus patvirtina atitinkamą 
metodiką, siekdama padėti valstybėms 
narėms įvykdyti šį reikalavimą.

Or. en

Pakeitimas 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
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tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį. 
Planai rengiami glaudžiai 
bendradarbiaujant su nacionaliniais ir 
regioniniais suinteresuotaisiais subjektais, 
kaip antai vietos valdžios institucijos, 
socialiniai partneriai, pilietinės 
visuomenės organizacijos ir privačiojo 
sektoriaus atstovai.

Or. en

Pakeitimas 833
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Pagal 
subsidiarumo principą valstybių narių 
nacionalinės valdžios institucijos kartu su 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis aptaria šiuos planus ir dėl 
jų susitaria. Šiuose planuose nustatoma 
atitinkamos valstybės narės ateinančių 
ketverių metų reformų ir investicijų 
darbotvarkė. Finansavimo pagal šią 
priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en
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Pakeitimas 834
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį, 
kuris turėtų apimti metinius tikslus, taip 
pat rodiklius ir įgyvendinimo vertinimo 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė, kartu suteikiant 
galimybę valstybėms narėms atnaujinti 
savo planus pagal 18 straipsnį. 
Finansavimo pagal šią Priemonę 
reikalavimus atitinkančiuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
numatomos reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
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sudaro nuoseklų rinkinį.
Or. en

Pakeitimas 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo 
pagal šią priemonę reikalavimus 
atitinkančiuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose numatomos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia metinius 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
finansavimo pagal šią priemonę 
reikalavimus atitinkančiuose planuose 
numatomos reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro nuoseklius rinkinius.

Or. en

Pakeitimas 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį, 
kartu skatinama pritraukti privačiojo 
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sektoriaus investicijas.
Or. en

Pakeitimas 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Reformų 
darbotvarkėje pateikiamas išsamus 
reformų priemonių rinkinys. Finansavimo 
pagal šią priemonę reikalavimus 
atitinkančiuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose numatomos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 839
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planus. 
Šiuose planuose nustatoma atitinkamos 
valstybės narės ateinančių ketverių metų 
žaliosios pertvarkos reformų ir investicijų 
darbotvarkė. Finansavimo pagal šią 
priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo, pertvarkos ir 
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viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

atsparumo didinimo planuose numatomos 
tvarios pertvarkos reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos augimą 
skatinančių reformų ir tvarių viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 841
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančio laikotarpio iki ketverių 
metų reformų ir investicijų darbotvarkė. 
Finansavimo pagal šią priemonę 
reikalavimus atitinkančiuose ekonomikos 
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didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
numatomos reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 842
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų, 
taip pat investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės reformų ir investicijų darbotvarkė iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
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priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį. priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.
Or. en

Pakeitimas 844
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienam ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planui taikomi šie 
horizontalieji reikalavimai:
– Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka 2020–2025 m. ES 
lyčių lygybės strategijos principus ir 
apima pagrindinius veiksmus, kuriais 
siekiama lyčių lygybės, kartu su lyčių 
aspekto integravimo priemonėmis.
– Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu kuriama Europos 
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pridėtinė vertė.
– Atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, 
kuris kartu yra Europos tvaraus augimo 
strategija ir Sąjungos įsipareigojimas 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, ne mažiau kaip 37 proc. 
kiekvienam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui skirtos sumos 
nukreipiama bendram klimato veiksmų 
integravimui. Ne mažiau kaip 20 proc. 
klimato veiksmų integravimui skirtos 
sumos turi būti panaudota žaliosios 
pertvarkos ramsčiui, padedant siekti 
naujausių Sąjungos 2030 m. klimato 
tikslų ir įgyvendinti ES poveikio klimatui 
neutralumo tikslą iki 2050 m.
– Atsižvelgiant į skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetus ir būtinybę 
sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, kuri 
padidins Sąjungos konkurencingumą 
pasaulio lygmeniu ir padės Sąjungai tapti 
atsparesne, novatoriškesne ir strategiškai 
savarankiškesne, ne mažesnė kaip 
20 proc. kiekvieno ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano sumos turi 
būti skiriama investicijoms į skaitmenines 
technologijas, infrastruktūrą ir procesus.
– Atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos 
gaivinimo priemonė „Next Generation 
EU” yra orientuota į ateitį, ir pripažįstant 
Skaitmeninės įgūdžių darbotvarkės, Vaiko 
garantijų iniciatyvos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos svarbą siekiant užtikrinti, kad 
šiandienos jaunimas netaptų „suvaržymų 
karta“, kiekvienu ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planu bent 20 proc. 
sumos turi būti prisidedama prie 
ilgalaikės žalos jaunimo perspektyvoms 
darbo rinkoje mažinimo ir jų bendros 
gerovės didinimo, pasitelkiant 
visapusiškus užimtumo, švietimo ir 
įgūdžių sprendimus bei jaunimui skirtas 
atsakomąsias priemones.
– Planai neturi prieštarauti ES 
strateginiams ir ekonominiams 
interesams. Atsižvelgiant į tai parama 
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neteikiama projektams, įtrauktiems į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus.
– Planų finansavimas nenaudojamas 
periodinėms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti ir juos įgyvendinant 
laikomasi ES finansavimo papildomumo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansavimo pagal šią Priemonę 
reikalavimus atitinkančiuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose ne mažiau kaip 75 proc. 
negrąžintinos didžiausio nacionalinio 
finansinio įnašo sumos, nurodytos 5 
straipsnio 1 dalies a punkte ir 10 
straipsnyje, vertinant pagal bendrą išlaidų 
sumą, skiriama investicijoms ir reformų 
priemonėms, kuriomis sprendžiami 3 
straipsnyje nurodytų trijų Europos 
prioritetinių politikos sričių uždaviniai.
Rengdamos nacionalinius planus ir 
laikydamosi bendro 75 proc. minimalaus 
paskirstymo reikalavimo, valstybės narės 
kiekvienai iš trijų 3 straipsnyje nurodytų 
Europos prioritetinių politikos sričių 
skiria ne mažiau kaip 20 proc. 
negrąžintiną savo didžiausio finansinio 
įnašo sumą, vertinant pagal sąnaudas, o 
likusius 15 proc. gali lanksčiai paskirstyti 
tarp šių trijų sričių. Siekiant supaprastinti 
nacionalinių planų rengimą šio 
reglamento III priede pateikiamos 
neprivalomos reformų ir investicinių 
priemonių gairės, atitinkančios šias tris 
Europos prioritetines sritis.

Or. en



PE657.420v01-00 170/277 AM\1213689LT.docx

LT

Pakeitimas 847
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgiama į IRT trūkumus, 
nustatytus mokymo srityje pandemijos 
metu. Spartesnis e. mokymosi, nuotolinio 
ir projektais pagrįsto mokymosi 
skatinimas visoje ES, visų pirma pradinio 
ir vidurinio ugdymo lygmenimis. Tai ne 
tik padidins ES ekonomikos 
konkurencingumą, bet ir suteiks 
studentams įgūdžių, kurių reikia 
dabartinėje ir būsimoje ekonomikoje. Tai 
padidins mokyklų atsparumą būsimų 
pandemijų atveju ir sumažins tokių įvykių 
žalą jaunosioms kartoms.

Or. en

Pakeitimas 848
Angelika Winzig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Priemonę skiriamos lėšos 
taip pat turėtų būti panaudotos didinant 
jau įdiegtų nacionalinių finansavimo 
priemonių, kurios gali būti įtrauktos į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, asignavimus. Tai padės 
greičiau panaudoti lėšas ir pasiekti 
spartesnį jų poveikį vietos mastu.

Or. en

Pakeitimas 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Priemonę nėra remiamos 
priemonės, kurios kenkia Reglamente 
(ES) 2020/825 išvardytų aplinkosaugos 
tikslų įgyvendinimui, kaip nurodyta to 
paties reglamento 17 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atsižvelgiant į Europos socialinių 
teisių ramstį kaip į Europos socialinės 
pažangos strategiją, bent 30 proc. 
kiekvieno ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano sumos 
skiriama socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, įskaitant Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslų įgyvendinimą. Jokios 
pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę remiamos 
reformos ir investicijos negali trukdyti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimui. Komisija deleguotuoju 
aktu nustato atitinkamą metodiką, 
siekdama padėti valstybėms narėms 
įvykdyti šiuos reikalavimus. 

Or. en

Pakeitimas 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Po 2020 m. vasario 1 d. 
suplanuotos investicijų ir reformų 
priemonės, susijusios su COVID-19 
pandemijos sukeltais ekonominiais ir 
socialiniais padariniais, gali būti 
remiamos pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę, jei jos 
atitinka šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai turi būti 
suderinami su trajektorija, kuria siekiama 
užtikrinti, kad pasaulio temperatūra 
nepadidėtų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir su 
Sąjungos klimato ir aplinkosaugos 
tikslais. Mažiausiai 40 proc. visų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomų bendrų 
išlaidų skiriama veiklai, kuria iš esmės 
prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo ar prisitaikymo prie jos pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 10 ir 11 
straipsnius. Mažiausiai 10 proc. visų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomų bendrų 
išlaidų papildomai skiriama veiklai, kuria 
iš esmės padedama siekti bet kurio kito 
aplinkosaugos tikslo pagal tą reglamentą. 
Komisija pagal 25a straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo nustato metodiką 
ir susijusias ataskaitų teikimo nuostatas, 
kad padėtų valstybėms narėms įvykdyti 
šios dalies reikalavimus ir stebėti, kaip 
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laikomasi šių reikalavimų.
Visomis lėšomis, skirtomis žaliosios 
pertvarkos politikos sričiai remiama 
ekonominė veikla, kuri laikoma 
ekologiškai tvaria pagal Reglamento (ES) 
2020/852 3 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Pagal šią Priemonę remiama tik 
veikla, kurią vykdant nedaroma 
reikšminga žala vienam ar keliems 
aplinkos tikslams, išvardytiems 
Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnyje 
pagal to reglamento 17 straipsnio 
nuostatas, ir kuri yra vykdoma laikantis 
„būtiniausių apsaugos priemonių“ pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 18 straipsnį, ir 
nėra remiama veikla ar finansuojamos 
investicijos, susijusios su turto 
susaistymu, kuriuo trukdoma pasiekti 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslus. Visų 
pirma, ji neapima investicijų, susijusių su:
a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimu, veikimu, pritaikymu arba 
gyvavimo laiko pratęsimu, taip pat 
branduolinių atliekų tvarkymu arba 
saugojimu;
b) iškastinio kuro žvalgymu, gamyba, 
perdirbimu, paskirstymu, saugojimu ar 
deginimu;
c) atliekų šalinimu sąvartynuose;
d) atliekų deginimo įrenginiais;
e) oro uostų infrastruktūra, išskyrus 
atokiausiuose regionuose;
f) transporto priemonėmis su vidaus 
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degimo varikliais.
Or. en

Pakeitimas 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Komisija pagal 25a straipsnį gali 
priimti deleguotąjį aktą, kuriuo 
papildomas [1d] dalyje pateiktas sąrašas. 

Or. en

Pakeitimas 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Nepažeisdama šiame straipsnyje 
nurodytų paskirstymo reikalavimų, 
valstybė narė užtikrina poreikiais pagrįstą 
lėšų, gautų pagal Priemonę, paskirstymą 
savivaldybėms ir vietos valdžios 
institucijoms ir mažiausiai 10 proc. jų 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 10 
straipsnyje, skiria savivaldybėms ir vietos 
valdžios institucijoms, taip pat suteikia 
tiesioginę prieigą prie tų išteklių. Komisija 
pagal 25a straipsnį priima deleguotuosius 
aktus, nustatydama tvarką, kurios turi 
laikytis valstybės narės, skirdamos pagal 
Priemonę gautas lėšas savivaldybėms ir 
vietos valdžios institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Finansavimo reikalavimus 
atitinkantys planai grindžiami 
planuojamų priemonių poveikio lyčių 
lygybei vertinimu, atsižvelgiant į lyčių 
lygybės strategijoje išdėstytus tikslus, ir 
juos atsižvelgiama į jos rezultatus siekiant 
veiksmingai pašalinti neigiamą krizės 
poveikį lyčių lygybei, visų pirma 
užtikrinant aukštos kokybės darbo vietų 
kūrimą moterims, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčių skirtumų mažinimą ir 
suteikiant galimybę gauti kreditą 
verslininkėms.

Or. en

Pakeitimas 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų 
programas pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus ir jų atnaujinimus 
pagal Reglamentą (ES) 2018/199921, į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą22 ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 

Išbraukta.
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programas pagal Sąjungos fondus.
__________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.
22 […]

Or. en

Pakeitimas 858
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
ES klimato ir aplinkos tikslais, visų pirma 
su pertvarka siekiant Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslo ir laikantis ES poveikio 
klimatui neutralumo tikslo iki 2050 m. 
pagal Reglamentą XXXX/XX (Europos 
klimato teisės aktas) ir skaitmenine 
pertvarka arba jos nulemtais. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Siekiant užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai padėtų siekti poveikio 
klimatui neutralumo iki 2050 m. 
valstybėje narėje, ne mažiau kaip 40 proc. 
kiekvieno ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano sumos 
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skiriama klimato veiksmų integravimui, o 
10 proc. išlaidų skiriama biologinės 
įvairovės išsaugojimo tikslui.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 859
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
ES klimato ir aplinkos tikslais, visų pirma 
su pertvarka siekiant Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslo ir laikantis ES poveikio 
klimatui neutralumo tikslo iki 2050 m. 
pagal Reglamentą XXXX/XX (Europos 
klimato teisės aktas) ir skaitmenine 
pertvarka arba jos nulemtais. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Siekiant užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai padėtų siekti poveikio 
klimatui neutralumo iki 2050 m. 
valstybėje narėje, ne mažiau kaip 37 proc. 
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kiekvieno ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano sumos 
skiriama klimato veiksmų integravimui, o 
10 proc. išlaidų skiriama biologinės 
įvairovės išsaugojimo tikslui.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų 
programas pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus ir jų atnaujinimus 
pagal Reglamentą (ES) 2018/199921, į 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą.



AM\1213689LT.docx 179/277 PE657.420v01-00

LT

teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą22 ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.
__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose taip pat yra 
atsižvelgiama į sektorius ir politikos sritis, 
kurie įgyvendinant Europos semestrą 
paprastai sulaukia nedaug dėmesio, bet 
labai smarkiai nukentėjo nuo pandemijos, 
pvz., švietimo ir kultūros sektoriai. Todėl 
pagal kiekvieną nacionalinį ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ne 
mažiau kaip 2 proc. bendros biudžeto 
sumos yra skiriama kultūros ir kūrybos 
sektoriams. Be to, 10 proc. sumos 
skiriama investicijoms į kokybišką ir 
įtraukų švietimą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 



PE657.420v01-00 180/277 AM\1213689LT.docx

LT

Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 862
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais ir su Sąjungos strateginio 
savarankiškumo didinimu. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22, į Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimo planus ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus. Be to, 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka Europos 
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pridėtinės vertės principą ir jais turi būti 
sudarytos sąlygos investuoti į ateities 
projektus, technologijas ir infrastruktūrą, 
siekiant užtikrinti ES ilgalaikį atsparumą 
ir konkurencingumą.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. fr

Pakeitimas 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą22 ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
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Or. en

Pakeitimas 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose taip pat yra 
atsižvelgiama į sektorius ir politikos sritis, 
kurie įgyvendinant Europos semestrą 
paprastai sulaukia nedaug dėmesio, bet 
labai smarkiai nukentėjo nuo pandemijos, 
pvz., kultūros ir švietimo sektoriai. Todėl 
pagal kiekvieną nacionalinį ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ne 
mažiau kaip 2 proc. bendros biudžeto 
sumos yra skiriama kultūros ir kūrybos 
sektoriams ir pramonės šakoms. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
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klimato politikos veiksmų valdymo. klimato politikos veiksmų valdymo.
22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 865
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų 
programas pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus ir jų atnaujinimus 
pagal Reglamentą (ES) 2018/199921, į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą22 ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
Stabilumo ir augimo paktu ir 
makroekonominio disbalanso procedūra.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai padeda siekti 
Sąjungos strateginio savarankiškumo ir 
įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus 
ir dera su atitinkamais konkrečios šalies 
uždaviniais ir prioritetais, nustatytais 
įgyvendinant naujausią Europos semestrą, 
taip pat su uždaviniais ir prioritetais, 
nustatytais naujausioje Tarybos 
rekomendacijoje dėl euro zonos 
ekonominės politikos valstybės narėms, 
kurių valiuta yra euro, visų pirma 
susijusiais su žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka arba jos nulemtais ir su Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai rengiami po 
tinkamų konsultacijų su regionų ir vietos 
valdžios institucijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę, laikantis Partnerystės elgesio 
kodekso.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
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atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
2020 m. Europos semestrą, atsižvelgiant į 
atitinkamas rekomendacijas, tiesiogiai 
susijusias su 3 straipsnyje nurodytomis 
Europos prioritetinėmis politikos sritimis. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į 2020–2025 m. ES lyčių 
lygybės strategiją, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai taip pat turi 
būti suderinami su pareiga gerbti ir 
skatinti vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 
straipsnyje.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 869
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, ir teikia jiems 
pirmenybę, visų pirma susijusiais su žaliąja 
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nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

ir skaitmenine pertvarka, taip pat perėjimu 
prie atsparios priežiūros ekonomikos, arba 
jų nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir kitus aplinkosaugos tikslus, taip 
pat jų atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai taip pat turi 
atitikti jų nacionalines lyčių lygybės 
strategijas.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais, skatinančiais darbo vietų 
kūrimą, tvarų augimą bei socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą, taip 
pat su prioritetais, nurodytais Tarybos ir 
Europos Parlamento aptartose 
strateginėse gairėse. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
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planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 871
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai padeda siekti 
Sąjungos strateginio savarankiškumo, 
Sąjungos konkurencingumo ir JT 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
dera su atitinkamais naujausiais 
konkrečios šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nustatytais įgyvendinant naujausią 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
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susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 872
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, ir teikia jiems 
pirmenybę, visų pirma susijusiais su žaliąja 
ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais, taip pat atitinka ES 
taksonomiją ir visų pirma principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir kitus 
aplinkosaugos tikslus, taip pat jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
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klimato politikos veiksmų valdymo. klimato politikos veiksmų valdymo.
22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 873
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai turi būti 
suderinami su Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslais.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 874
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai veiksmingai 
prisideda prie 3 straipsnyje apibrėžtos 
taikymo srities ir 4 straipsnyje nurodytų 
tikslų. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
uždaviniais ir prioritetais, susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas, į savo 
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informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą22 ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, įskaitant ilgalaikį 
fiskalinį stabilumą ir dalyvavimą darbo 
rinkoje, ir visų pirma susijusiais su žaliąja 
ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.
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__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą. Euro zonai 
priklausančių šalių atveju ypač daug 
dėmesio skiriama atitinkamoms Tarybos 
patvirtintoms euro zonai skirtoms 
rekomendacijoms. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en
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Pakeitimas 878
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22, išskyrus iškastinio 
kuro finansavimą, ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
konkrečios šalies uždaviniais ir prioritetais, 
susijusiais su 3 straipsnyje nurodytų tikslų 
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Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų 
programas pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus ir jų atnaujinimus 
pagal Reglamentą (ES) 2018/199921, į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą22 ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.

įgyvendinimu ir nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, Europos socialinių 
teisių ramstį ir darnaus vystymosi tikslus, 
nacionalines reformų programas, 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus, teisingos 
pertvarkos planus, partnerystės 
susitarimus, veiksmų programas, priimtas 
įgyvendinant Sąjungos fondus ir (arba) 
veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės ir 
politikos krypčių įgyvendinimu, visų pirma 
susijusiais su žaliąja, teisinga ir 
skaitmenine pertvarka arba jos nulemtais.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 880
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
žiniomis pagrįsta ekonomika arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
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susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais metiniais konkrečios šalies 
uždaviniais ir prioritetais, nustatytais 
įgyvendinant Europos semestrą, visų pirma 
susijusiais su žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka arba jos nulemtais. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en
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Pakeitimas 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja, priežiūros ir skaitmenine pertvarka 
arba jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
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ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
3 straipsnyje išvardytomis Europos 
prioritetinėmis sritimis. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 884
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, taip pat atitinka 3 
straipsnyje nurodytus tikslus ir Europos 
socialinių teisių ramsčio [veiksmų plano] 
įgyvendinimą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
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pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]
Or. en

Pakeitimas 885
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus 
nefinansuojami kelių infrastruktūros 
projektai, kurie 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu jau buvo 
finansuojami ERPF lėšomis.

Or. fr

Pakeitimas 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimai pasiekti poveikio klimatui 
neutralumą iki 2050 m. bei įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, ne mažiau kaip 
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37 proc. kiekvienam ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
skirtos sumos nukreipiama klimato 
veiksmų integravimui.
Komisija patvirtina atitinkamą metodiką, 
prireikus remdamasi Reglamente (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
nustatytais kriterijais, kad padėtų 
valstybėms narėms laikytis reikalavimų ir 
parodyti, kaip joms pavyko reikšmingai 
sumažinti klimatui palankių investicijų 
deficitą savo ekonomikoje.

Or. en

Pakeitimas 887
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė 10 proc. 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 10 
straipsnyje, sumą skiria savivaldybėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kurioms 
suteikiama tiesioginė prieiga prie šių 
išteklių. Prioritetas teikiamas valstybės 
narės savivaldybės ir vietos valdžios 
institucijoms, kurios:
– labiausiai nukentėjo nuo pandemijos, 
atsižvelgiant į toje konkrečioje teritorijoje 
užfiksuotus absoliučius COVID-19 atvejų 
skaičius, ir
– turi menkesnes finansines galimybes 
kovoti su COVID-19 krizės padariniais, 
atsižvelgiant į vietinį BVP vienam 
gyventojui.

Or. en

Pakeitimas 888
Sirpa Pietikäinen



AM\1213689LT.docx 201/277 PE657.420v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija deleguotuoju aktu 
patvirtina atitinkamą metodiką, paremtą 
Reglamentu (ES) 2020/852 [Reglamentas 
dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti sukūrimo], kad padėtų 
valstybėms narėms pasiekti 40 proc. ir 
10 proc. išlaidų tikslus, nurodytus 14 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 889
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija deleguotuoju aktu 
patvirtina atitinkamą metodiką, paremtą 
Reglamentu (ES) 2020/852 [Reglamentas 
dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti sukūrimo], kad padėtų 
valstybėms narėms pasiekti 37 proc. ir 
10 proc. išlaidų tikslus, nurodytus 14 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 890
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Po 2020 m. vasario 1 d. parengtos 
priemonės, kurios yra susijusios su 
COVID-19 pandemijos ekonominių ir 
socialinių padarinių švelninimu, yra 
laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu 
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atitinka šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 891
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pirmenybė paprastai teikiama 
regionams ir teritorijoms, kurios nedarbo 
lygio rodikliai yra aukščiausi toje 
valstybėje narėse.

Or. en

Pakeitimas 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai turi būti 
suderinami su pareiga gerbti ir skatinti 
vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais turi būti 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
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stiprinimo.
Or. en

Pakeitimas 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 26a straipsnį priima deleguotuosius 
aktus, kuriais būtų nustatyta tvarka, 
kurios turi laikytis valstybės narės, 
skirdamos pagal Priemonę gautas lėšas 
savivaldybėms ir vietos valdžios 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais prisidedama 
prie konvergencijos stiprinimo ir 
regioninių skirtumų mažinimo, todėl ypač 
skatinama įgyvendinti visos Europos 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ne mažiau kaip 50 proc. visos 
kiekviename ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane prašomos 
sumos turi būti prisidedama prie klimato 
ir aplinkosaugos tikslų integravimo.

Or. en

Pakeitimas 897
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Investicijos, kurios neatitinka 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (ES) 2020/852 [ES 
Taksonomijos reglamentas] įtvirtinto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“, 
nėra laikomos tinkamomis finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose taip pat numatomos veiksmingos 
priemonės, kuriomis siekiama įvairiai ir 
nediskriminaciniu būdu remti pelno 
nesiekiančias pilietinės visuomenės 
organizacijas bei pelno nesiekiančias 
organizacijas, nepriklausomą žiniasklaidą 
ir savivaldybes, regionus arba kitas 
valstybės narės subnacionalines valdžios 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 902
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į Komisijos ir nepriklausomų 
ekspertų nustatytus prioritetus.

Or. en
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Pakeitimas 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šią Priemonę paramos 
siekianti valstybė narė įtraukia 
suinteresuotuosius subjektus, visų pirma 
regioninio ir vietos lygmens atstovus ar 
valdžios institucijas, ekonominius ir 
socialinius partnerius, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijas ir kitus svarbius 
suinteresuotuosius subjektus, į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rengimą, remiantis 
Reglamente (ES) Nr. 1303/2013, ypač jo 5 
straipsnyje, nurodytu partnerystės 
principu. Ta pati nuostata taikoma 
savivaldybėms ir vietos valdžios 
institucijoms, kai jos tiesiogiai naudojasi 
pagal šią Priemonę skiriamais ištekliais, 
remiantis šio reglamento 14 straipsnio 1 
dalies e punktu.

Or. en

Pakeitimas 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiame reglamente ir įgyvendinant 
susijusias reformas ir investicijas 
visapusiškai laikomasi SESV 152 
straipsnio, o pagal šį reglamentą 
pateiktuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose paisoma 
nacionalinės darbo užmokesčio nustatymo 
praktikos ir atsižvelgiama į už tai 
atsakingas institucijas. Šiuo reglamentu ir 
įgyvendinant susijusias reformas ir 
investicijas tinkamai atsižvelgiama į 
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 28 straipsnį ir, jo laikantis, 
nepažeidžiama teisė derėtis, sudaryti ar 
vykdyti kolektyvinius susitarimus ar imtis 
kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę 
teisę ir nusistovėjusią tvarką.

Or. en

Pakeitimas 905
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šio reglamento 15 straipsnį 
priimti nacionaliniai ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
turi atitikti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumo tikslą ir ES Taksonomiją, taip 
pat juose turi būti laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“. Jokia pagal 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus vykdoma 
veikla ar priemonė neturėtų daryti 
reikšmingos žalos ES taksonomijoje 
nurodytiems aplinkosaugos tikslams. 
Investicijos, susijusios su iškastinio kuro 
gavyba, gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, transportavimu, perdavimu 
ar deginimu nėra įtraukiamos.

Or. en

Pakeitimas 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tik steigiant Europos prokuratūrą 
dalyvaujančios valstybės narės ir iki 
2020 m. gruodžio 31 d. prašymą 
prisijungti prie Europos prokuratūros 
pateikusios valstybės narės yra laikomos 
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tinkamomis gauti pagal šią Priemonę 
skiriamą paramą.

Or. en

Pakeitimas 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šio reglamento 18 straipsnį 
valstybės narės gali atnaujinti metinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus iki spalio 15 d.

Or. en

Pakeitimas 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai turi būti 
suderinami su Finansinio reglamente 
pateiktomis taisyklėmis dėl interesų 
konflikto dėl ES biudžeto įgyvendinimo, 
visų pirma su to reglamento 61 straipsniu. 
Komisija gali naudoti IRT sistemas, kad 
nustatytų ir spręstų interesų konfliktus, 
susijusius su priemonėmis, 
įgyvendinamomis pagal šią Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Jei dėl vykdomos žaliosios ir 
atvirosios skaitmeninės pertvarkos 
neišvengiamai prarandamos darbo vietos, 
pagal šią Priemonę taip pat gali būti 
skiriama parama priemonėms, kuriomis 
siekiama ginti ir teikti pagalbą 
nukentėjusiems darbuotojams. 

Or. en

Pakeitimas 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Paramos aprėpties išimtys

Pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę nėra 
remiama veikla ir investicijos, susijusios 
su: 
a) programos „InvestEU“ V priedo B 
punkte išvardyta veikla; 
b) Europos regioninės plėtros fondo 6 
straipsnyje išvardyta veikla; 
c) remiama įmonių veikla sektoriuose, 
kurie priklauso ES Apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemai (ES ATLPS), ir 
nėra parengti žaliosios pertvarkos planai; 
d) remiamomis įmonėmis, registruotomis 
šalyse, įtrauktose į ES mokestiniais 
klausimais nebendradarbiaujančių 
jurisdikcijų sąrašą, kaip nurodyta 
Komisijos rekomendacijoje C(2020) 4885 
final***; 
e) remiamomis įmonėmis, kuriose buvo 
užfiksuota aplinkosaugos, žmogaus ir 
darbuotojų teisių pažeidimų ir 
piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejų; t) 
remiamos didelės bendrovės, kaip 
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apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos** direktyvoje 2013/34/ES dėl tam 
tikrų rūšių įmonių metinių finansinių 
ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų ir susijusių pranešimų, kurios 
nepateikia privalomų pertvarkos planų, 
išsamiai nurodant, kaip jos derina savo 
ekonominę veiklą su Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslais, įskaitant planus 
dėl laipsniško reikšmingą žalą 
aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui 
darančios veiklos atsisakymo ir tokios 
veiklos pertvarkymo į neutralaus poveikio 
ar nedidelio poveikio veiklą per iš anksto 
nustatytą laikotarpį. Į planus taip pat 
turėtų būti įtrauktos kokybiškų darbo 
vietų išlaikymo priemonės, lyčių lygybės ir 
įmonių socialinės atsakomybės tikslai; 
f) įmonės, kurios per paramos skyrimo 
laikotarpį neįsipareigoja apriboti 
dividendų mokėjimo, išmokų aukštas 
pareigas užimantiems asmenims ir akcijų 
išpirkimo; 
g) parama operacijoms, kurias vykdo 
750 000 000 EUR ar didesnę 
konsoliduotąją grynąją apyvartą turinčios 
įmonės, kurios nėra įsipareigojusios 
kasmet pateikti viešai prieinamą ataskaitą 
dėl pajamų mokesčio pagal mokesčių 
jurisdikciją ir kiekvienai jurisdikcijai, 
kurioje bendrovė vykdo savo veiklą 
(darbuotojų skaičius, turtas, apyvarta, 
pelnas arba nuostoliai neatskaičius 
pajamų mokesčio, sukauptas mokestis, 
sumokėtas mokestis, sukauptos pajamos, 
įstatinis kapitalas, gautos valstybės 
subsidijos). [Įmonėms, kurioms taikomas 
šis atskaitomybės reikalavimas, leidžiama 
laikinai nepateikti tam tikros 
informacijos, kurią reikia nurodyti viešose 
ataskaitose pagal šalis, jei tokios 
informacijos atskleidimas labai pakenktų 
komercinei įmonių padėčiai; neatskleidus 
tokios informacijos neturi būti trukdoma 
teisingai ir subalansuotai suprasti įmonės 
mokestinės padėties, ir toks 
neatskleidimas turi būti tinkamai 
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pagrįstas.“] 
h) remiama didelių įmonių, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2013/34/ES, kurios turi 
praneštinų susitarimų pagal Tarybos 
direktyvą (ES) 2018/822* dėl 
informacijos, susijusios su praneštinais 
tarpvalstybiniais susitarimais, veikla, 
išskyrus atvejus, kai tokie subjektai 
įsipareigoja per dvylika mėnesių nuo 
finansinės paramos gavimo panaikinti 
atitinkamus praneštinus susitarimus. 

Or. en

Pakeitimas 911
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Neatitiktis tinkamumo finansuoti 

reikalavimams
Pagal Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę nėra 
remiama:
a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;
b) iškastinio kuro gamyba, perdirbimas, 
paskirstymas, saugojimas ar deginimas;
c) įrenginiai, skirti atliekų šalinimui 
sąvartynuose;
d) įrenginiai, skirti atliekų deginimui;
e) veikla, kurią vykdant daroma 
reikšminga žala vienam ar keliems 
aplinkos tikslams, išvardytiems 
Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnyje 
pagal jo 17 straipsnio nuostatas. 

Or. en

Pakeitimas 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, norinti gauti paramą 
pagal Priemonę, pateikia Komisijai 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kaip apibrėžta 14 
straipsnio 1 dalyje.

1. Valstybė narė, norinti gauti paramą 
pagal Priemonę, pateikia Komisijai 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kaip apibrėžta 14 
straipsnio 1 dalyje, kurį vykdant bus 
visiškai laikomasi ES teisės aktų, visų 
pirma Direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų 
pirkimų.

Or. en

Pakeitimas 913
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė, norėdama gauti 
paramą pagal Priemonę, pradeda 
daugiapakopį dialogą, kuriame gali 
aktyviai dalyvauti vietos valdžios 
institucijos, socialiniai partneriai, 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
įskaitant aplinkosaugos ir kitas NVO, kiti 
atitinkami suinteresuotieji subjektai ir 
visuomenė, ir kuriame jie gali aptarti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rengimą ir įgyvendinimą. 
Partnerystė organizuojama ir 
įgyvendinama laikantis Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) Nr. 
240/2014.

Or. en

Pakeitimas 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai Komisija pateikia paskirstyti 
sumą, nurodytą 11 straipsnio 2 dalyje, 
valstybė narė prireikus atnaujina ir 
pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kad atsižvelgtų į 
atnaujintą didžiausią finansinio įnašo 
sumą, apskaičiuotą remiantis 10 
straipsnio 2 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

Prieš oficialiai pateikiant nacionalinį 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą Komisijai, jį turi 
patvirtinti atitinkamos valstybės narės 
nacionalinis parlamentas.

Or. en

Pakeitimas 916
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu. Toks plano projektas 
pateikiamas nacionaliniams socialiniams 
partneriams, siekiant su jais konsultuotis, 
ne vėliau kaip iki kito vasario mėn., o 
socialiniams partneriams suteikiama bent 
30 dienų atsakymams raštu pateikti.

Or. en

Pakeitimas 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių 
metų spalio 15 d. valstybė narė gali 
pateikti plano projektą kartu su kitų metų 
biudžeto projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
2021 m. balandžio 30 d. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
gali būti pateiktas atskirai nuo 
nacionalinės reformų programos. Plano 
projektas gali būti pateiktas iš anksto. Kad 
būtų galima atnaujinti nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus pagal 11 straipsnio 2 dalį 
ir 18 straipsnį, Komisija nustato 
tvarkaraštį iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
naujausios nacionalinės reformų 
programos priedas, kuriame atsižvelgiama 
į naujausią Tarybos rekomendaciją dėl 
euro zonos ekonominės politikos valstybės 
narėms, kurių valiuta yra euro, ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

Or. en

Pakeitimas 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių 
metų spalio 15 d. valstybė narė gali 
pateikti plano projektą kartu su kitų metų 
biudžeto projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateikti metiniai ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai yra jos metinės 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiami ne vėliau kaip 
balandžio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas 
ir oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių 
metų spalio 15 d. valstybė narė gali 
pateikti plano projektą kartu su kitų metų 
biudžeto projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas oficialiai 
pateikiamas ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos. Nuo 2020 m. spalio 15 d. valstybė 
narė gali pateikti plano projektą.

Or. en

Pakeitimas 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė, norėdama gauti 
paramą pagal Priemonę, pradeda 
daugiapakopį dialogą, kuriame gali 
aktyviai dalyvauti savivaldybės, vietos 
valdžios ir regioninės institucijos, 
socialiniai partneriai, pilietinės 
visuomenės organizacijos, visų pirma 
jaunimo organizacijos, taip pat kiti 
atitinkami suinteresuotieji subjektai ir 
visuomenė, ir kuriame jie gali aptarti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų rengimą ir įgyvendinimą. 
Ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki 
plano pateikimo Komisijai plano projektas 
pateikiamas vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams, 
pilietinės visuomenės organizacijoms, 
ypač jaunimo organizacijoms, kitiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir plačiajai visuomenei, 
siekiant su jais konsultuotis, ir 
socialiniams partneriams suteikiamas ne 
trumpesnis nei 30 dienų laikotarpis, kad 
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jie galėtų raštu pateikti pastabas, 
remiantis partnerystės principu.

Or. en

Pakeitimas 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė, norėdama gauti 
paramą pagal Priemonę, pradeda 
daugiapakopį dialogą, kuriame gali 
aktyviai dalyvauti vietos valdžios 
institucijos, socialiniai partneriai, 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
įskaitant aplinkosaugos ir kitas NVO, kiti 
atitinkami suinteresuotieji subjektai ir 
visuomenė, ir kuriame jie gali aptarti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rengimą ir įgyvendinimą. 
Partnerystė organizuojama ir 
įgyvendinama laikantis Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. en

Pakeitimas 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas rengiamas 
vykdant įvairių lygių, reikšmingas ir 
įtraukias konsultacijas su vietos ir 
regioninėmis valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, darbuotojais, 
vietos bendruomenėmis, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir visais 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
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subjektais tiek nacionaliniu, tiek 
regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Plano projektas pateikiamas vietos 
ir regioninėms valdžios institucijoms, 
nacionaliniams socialiniams partneriams, 
pilietinės visuomenės organizacijoms ir 
kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, siekiant su jais konsultuotis.

Or. en

Pakeitimas 925
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas planas rengiamas padedant 
regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms, ir plane turi atsispindėti šių 
institucijų pageidavimai.

Or. en

Pakeitimas 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra tinkamai 
argumentuotas ir pagrįstas. Jame visų 

3. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra tinkamai 
argumentuotas ir pagrįstas, įskaitant 
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pirma išdėstomi šie elementai: pareiškimą, kad pagal Priemonę gautos 
lėšos nebus naudojamos projektams, kurie 
yra trečiųjų šalių strateginių investicijų 
planų dalis. Jame visų pirma išdėstomi šie 
elementai:

Or. en

Pakeitimas 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama 
spręsti atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama 
spręsti atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti a) išsamus paaiškinimas, kaip planas 
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atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

atitinka minimalias paskirstymo dalis, 
nurodytas 14 straipsnio 1a dalyje, ir 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus, taip pat Europos žaliojo kurso 
tikslus, nacionalinius energetikos ir 
klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/1999, į 2020–2025 m. ES lyčių 
lygybės strategiją ir teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą;

Or. en

Pakeitimas 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama 
spręsti atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

a) pagrindimas, kaip sprendžiami 
atitinkami įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatyti uždaviniai ir 
prioritetai, įskaitant fiskalinius aspektus ir 
uždavinius, susijusius su Reglamento 
(ES) Nr. 1176/2011 6 straipsniu. Euro 
zonai priklausančių šalių atveju ypač 
daug dėmesio skiriama atitinkamoms 
Tarybos patvirtintoms euro zonai skirtoms 
rekomendacijoms;

Or. en

Pakeitimas 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
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atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
ir naujausioje Tarybos rekomendacijoje 
dėl euro zonos ekonominės politikos 
valstybės narėms, kurių valiuta yra euro, 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus, įskaitant fiskalinius aspektus ir 
uždavinius, susijusius su Reglamento 
(ES) Nr. 1176/2011 6 straipsniu;

Or. en

Pakeitimas 933
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus, įskaitant fiskalinius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 934
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip planu ir į planą 
įtrauktomis priemonėmis ketinama 
veiksmingai prisidėti prie 3 straipsnyje 
apibrėžtos taikymo srities ir 4 straipsnyje 
nurodytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 935
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus, susijusius su 3 ir 
4 straipsniuose nurodytais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
metinius įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip sprendžiami 
atitinkami įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatyti uždaviniai ir 
prioritetai;

Or. en

Pakeitimas 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priemonės, laikomos 
atitinkančiomis konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas, kurioms teikiama 
pirmenybė;

Or. en

Pakeitimas 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) jei po Komisijos atliktos 
nuodugnios apžvalgos nustatoma, kad 
valstybėje narėje yra susidaręs 
disbalansas arba perviršinis disbalansas, 
pateikiamas paaiškinimas, kaip turi būti 
laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 
6 straipsnyje nurodytų rekomendacijų;

Or. en

Pakeitimas 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) paaiškinimas, kaip planais būtų 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas ir ekonominis, biudžeto 
bei socialinis atsparumas, mažinamas 
ekonominis ir socialinis krizės poveikis ir 
kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją. Į šį paaiškinimą 
įtraukiamas privalomas atitinkamos 
valstybės narės įsipareigojimas kitoje 
DFP proporcingai padidinti savo įnašą į 
ES biudžetą, atsižvelgiant į numatomą 
BVP padidėjimą dėl plano įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 

b) paaiškinimas, kaip planu didinama 
atitinkamos valstybės narės piliečių gerovė 
ir gyvenimo kokybė, ekonomikos augimo 
potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas, socialinė pažanga ir ekonominis 
bei socialinis atsparumas, prisidedama prie 
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padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

Europos socialinių teisių ramsčio 
principų įgyvendinimo, mažinama 
nelygybė bei ekonominis ir socialinis 
krizės poveikis ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją; 

Or. en

Pakeitimas 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo 
vietų kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu padedama 
siekti 4 straipsnyje nurodytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 944
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, 
taip pat siekti tvarios vidutinės trukmės 
biudžeto būklės, kad būtų užtikrintas 
viešųjų finansų tvarumas arba sparti 
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pažanga siekiant tokio tvarumo;
Or. en

Pakeitimas 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, skatinamas tinkamas vidaus 
rinkos veikimas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis, skatinamas 
Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimas ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės spartesnis 
veiklos, suderinamos su Paryžiaus klimato 
susitarimu, vystymas ir mažinama veiklos, 
kuri nėra su juo suderinama, apimtis, 
gerinamas darbo vietų kūrimas ir 
ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en
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Pakeitimas 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas ir ilgalaikis 
konkurencingumas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, skatinama tarpvalstybinės 
transporto infrastruktūros plėtra, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kokia Europos 
pridėtinė vertė sukuriama numatytomis 
priemonės ir visų pirma kaip planu 
didinamas atitinkamos valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialas, 
gerinamas darbo vietų kūrimas ir 
ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis, ypač MVĮ, ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, ilgalaikis 
konkurencingumas, gerinamas tvarių 
darbo vietų kūrimas ir ekonominis bei 
socialinis atsparumas, mažinamas 
ekonominis ir socialinis krizės poveikis nė 
vieno nepaliekant nuošalyje ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 950
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis regionuose ir 
teritorijose, kuriose yra aukščiausi 
nedarbo rodikliai valstybėse narėse, ir 
kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 951
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
Sąjungos strateginis savarankiškumas, 
konkurencingumas, atitinkamos valstybės 
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kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

narės, ypač MVĮ, ekonomikos augimo 
potencialas, gerinamas darbo vietų kūrimas 
ir ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. fr

Pakeitimas 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, grindžiamas 
moksliniais ekonominiais tyrimais, kaip 
planu didinamas atitinkamos valstybės 
narės ekonomikos augimo potencialas, 
gerinamas darbo vietų kūrimas ir 
ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 953
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės į lyčių lygybės 
aspektą orientuoto ekonomikos augimo 
potencialas, gerinamas darbo vietų kūrimas 
ir ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją, taip pat lyčių 
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lygybę;
Or. en

Pakeitimas 954
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės žaliojo 
ekonomikos augimo potencialas, 
gerinamas darbo vietų kūrimas ir 
ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
tvarią pertvarką ir ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas infrastruktūros 
trūkumas bei ekonominis ir socialinis 
krizės poveikis ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu 
didinamas atitinkamos valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialas, 
gerinamas darbo vietų kūrimas ir 
ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip bent 50 proc. 
planui prašomos sumos ketinama 
panaudoti klimato ir aplinkosaugos 
tikslams integruoti;

Or. en

Pakeitimas 957
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo 
vietų kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu padedama 
siekti pirmiau minėtų tikslų ir kartu 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
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socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

socialinis krizės poveikis, visų pirma MVĮ, 
ir kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas ir ilgalaikis 
konkurencingumas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės į lyčių lygybės 
aspektą orientuoto ekonomikos augimo 
potencialas, gerinamas darbo vietų kūrimas 
ir ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en
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Pakeitimas 961
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą, lyčių lygybę ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis, teritorinis bei 
socialinis atsparumas, mažinamas 
ekonominis, socialinis ir demografinis 
krizės poveikis ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
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atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis, socialinis bei 
demografinis atsparumas, mažinamas 
ekonominis ir socialinis krizės poveikis ir 
kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 964
Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paaiškinimas, kaip planu siekiama 
sumažinti įvairių regionų išsivystymo 
lygio skirtumus ir nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų atsilikimą ir kaip 
kaimo vietovėms, vietovėms, kuriose 
vykdoma pramonės pertvarka, didelių bei 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms skiriami 
ištekliai ir ypatingas dėmesys;

Or. fr

Pakeitimas 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paaiškinama, kaip plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
išspręsti problemas dėl ES sutarties 2 
straipsnyje įtvirtintų vertybių;

Or. en

Pakeitimas 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager



PE657.420v01-00 236/277 AM\1213689LT.docx

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) paaiškinama, kaip plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
veiksmingai ir nediskriminaciniu būdu 
remti pelno nesiekiančias pilietinės 
visuomenės organizacijas bei pelno 
nesiekiančias organizacijas, 
nepriklausomą žiniasklaidą ir 
savivaldybes, regionus arba kitas valstybės 
narės subnacionalines valdžios 
institucijas;

Or. en

Pakeitimas 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios pertvarkos skatinant 
įgyvendinti Sąjungos klimato ir 
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uždavinių; aplinkosaugos tikslus, ir visų pirma tai, ar 
bent 40 proc. visų ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planuose 
numatomų bendrų išlaidų skiriama 
veiklai, kuria reikšmingai prisidedama 
prie klimato kaitos švelninimo ar 
prisitaikymo prie jo pagal Reglamento 
(ES) 2020/852 10 ir 11 straipsnius, ir ne 
mažiau kaip 10 proc. visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose numatomų bendrų išlaidų 
skiriama veiklai, kuria prisidedama 
įgyvendinant bet kurį iš kitų 
aplinkosaugos tikslų pagal tą reglamentą, 
taip pat įrodymas, kad į planą įtrauktos 
numatomos įgyvendinti reformos ir 
investicijos atitinka principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“. Siekiant stebėti, kaip 
laikomasi šioje dalyje nurodytų 
paskirstymo tikslų pagrindimo, taip pat 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“, 
planuose turi būti pateiktas išsamus 
ekonominės veiklos rūšių, kurios, kaip 
tikimasi, bus remiamos šia Priemone, 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 969
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių, ir jų paaiškinimas;

i) jų suderinamumas su ES poveikio 
klimatui neutralumo tikslu ir tarpiniais 
tikslais, nurodytais Reglamento … 
[Europos klimato teisės aktas] 2 
straipsnyje;
ii) jų indėlis siekiant ES ir nacionalinių 
tikslų ir uždavinių, kaip nurodyta 
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Reglamente 2018/1999 (Europos klimato 
teisės aktas);
iii) jų numatomas panaudojimas 
įgyvendinant integruotą nacionalinį 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planą ir Komisijos rekomendacijas dėl 
integruoto nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano;
iv) jų indėlis atnaujinant Reglamento 
2018/199 14 straipsnyje nurodytą 
integruotą nacionalinį energetikos ir 
klimato srities veiksmų planą, kad būtų 
nustatyti platesni užmojai;

Or. en

Pakeitimas 970
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie Paryžiaus susitarime 
nustatytų tikslų, taip pat JT darnaus 
vystymosi tikslų ir Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslų įgyvendinimo, 
įskaitant tai, kaip planu gerinami 
konkrečios šalies veiklos rezultatai pagal 
socialinių rezultatų suvestinę;

Or. en

Pakeitimas 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
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uždavinių; uždavinių, visų pirma būtinybės užtikrinti 
sąžiningą pertvarką darbuotojams, 
kuriems tokia pertvarka daro poveikį, ir jų 
dalyvavimą šioje pertvarkoje;

Or. en

Pakeitimas 972
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios pertvarkos arba dėl 
jos iškylančių uždavinių, įskaitant 
paaiškinimą, kaip bus laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, įtvirtinto 
Reglamente (ES) Nr. 2020/852;

Or. en

Pakeitimas 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip buvo iš esmės 
konsultuotasi su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais, darbuotojais, vietos 
bendruomenėmis, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais tiek 
nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 974
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos, taip pat perėjimo prie 
atsparios priežiūros ekonomikos arba dėl 
jų iškylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) kai tinkama, paaiškinimas, kaip 
plane numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios, priežiūros ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
iškylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 977
Sirpa Pietikäinen
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Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinis lyčių lygybės planas, 
skirtas ekonomikos gaivinimui, 
atsižvelgiant į lyčių lygybės strategijoje 
išdėstytus tikslus, siekiant veiksmingai 
pašalinti neigiamą krizės poveikį lyčių 
lygybei, visų pirma užtikrinant darbo vietų 
kūrimą moterims, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčių skirtumų mažinimą ir 
suteikiant galimybę gauti kreditą 
verslininkėms, taip pat taikant priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui 
dėl lyties bei smurtui šeimoje ir 
seksualiniam priekabiavimui bei kovoti su 
juo. Nacionalinis lyčių lygybės planas 
rengiamas ir įgyvendinamas 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
nacionalinėmis lyčių lygybės 
institucijomis ir konsultuojantis su 
moterų teisių organizacijomis bei biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
ekspertais;

Or. en

Pakeitimas 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu 
laikomasi 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
minimalaus paskirstymo, nustatyto 3 
straipsnyje išvardytoms Europos 
prioritetinėms sritims: 37 proc. sumos 
skiriama klimato tikslų integravimui 
siekiant naujausių Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslų ir laikantis tikslo užtikrinti 
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ES poveikio klimatui neutralumą iki 
2050 m.; ne mažiau kaip 20 proc. plane 
numatytos sumos skiriama Europos 
skaitmeninei prioritetinei sričiai; ir ne 
mažiau kaip 20 proc. plane numatytos 
sumos skiriama Europos priemonės „Next 
Generation EU“ prioritetinei sričiai;

Or. en

Pakeitimas 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis bus 
prisidedama prie Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsipareigojimų įgyvendinimo, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo, JT DVT, 
lyčių aspekto integravimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įsipareigojimų 
įgyvendinimo. Kai įmanoma, valstybės 
narės turėtų nurodyti plane nurodytų 
priemonių poveikį klimatui, aplinkai ir 
socialinį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
prisidėti prie atviros ir prieinamos 
skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos 
kūrimo, taip pat paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis bus laikomasi 
sąveikumo, energijos vartojimo 
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efektyvumo, duomenų apsaugos principų, 
prisidedama prie skaitmeninės lygybės 
skatinimo, skaitmeninio prieinamumo, 
atvirojo kodo programinės ir techninės 
įrangos sprendimų bei asmens duomenų 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 981
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis bus 
prisidedama prie Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsipareigojimų įgyvendinimo, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo, JT DVT, 
lyčių aspekto integravimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įsipareigojimų 
įgyvendinimo. Valstybės narės turėtų 
nurodyti plane nurodytų priemonių 
poveikį klimatui, aplinkai ir socialinį 
poveikį; 

Or. en

Pakeitimas 982
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išsamus paaiškinimas, kaip 
priemonėmis prisidedama prie ES klimato 
ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo, visų 
pirma siekiant Sąjungos 2030 m. klimato 
tikslų, ir suderinamumo su ES tikslu 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą 
iki 2050 m., kaip numatyta Reglamente 
Nr. XXXX/XX (Europos klimato teisės 
aktas), įskaitant informaciją apie tai, 
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kaip:
Or. en

Pakeitimas 983
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
nurodytomis priemonėmis tikimasi 
prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos ar 
su ja susijusių uždavinių sprendimo, 
įskaitant, kai taikytina, paaiškinimą apie 
proporcingas švelninančias priemones, 
kuriomis siekiama spręsti su naujos 
kartos skaitmeninių technologijų, pvz., 
5G, diegimu susijusios rizikos sveikatai 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 984
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis galima 
veiksmingai prisidėti prie Sąjungos 
politikos tikslų, Jungtinių Tautų tvaraus 
vystymosi tikslų, Europos socialinių teisių 
ramsčio, Paryžiaus susitarimo ir 
bendrosios rinkos stiprinimo ir plėtojimo;

Or. fr

Pakeitimas 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinis lyčių lygybės planas, 
skirtas ekonomikos gaivinimui, siekiant 
veiksmingai spręsti per krizę kilusias lyčių 
lygybės problemas, užtikrinti lyčių 
pusiausvyra grindžiamą užimtumą ir 
lygias galimybes gauti kreditą, įskaitant 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią smurtui dėl lyties ir smurtui šeimoje 
bei kovoti su juo;

Or. en

Pakeitimas 986
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas dėl priemonių, kurių 
imtasi siekiant užtikrinti, kad panaudojant 
likusią 70 proc. prašytos sumos dalį nebus 
daroma žala klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmams ir aplinkos tvarumui;

Or. en

Pakeitimas 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis laikomasi 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ 
pagal Reglamentą (ES) 2019/2088; 

Or. en

Pakeitimas 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie Sąjungos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 989
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) plano poveikio lyčių lygybei 
vertinimas ir nacionalinis lyčių lygybės 
planas, atsižvelgiant į lyčių lygybės 
strategijoje išdėstytus tikslus, siekiant 
veiksmingai pašalinti neigiamą krizės 
poveikį lyčių lygybei, visų pirma 
užtikrinant aukštos kokybės darbo vietų 
kūrimą moterims, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčių skirtumų mažinimą ir 
suteikiant galimybę gauti kreditą 
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verslininkėms, taip pat taikant priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui 
dėl lyties ir seksualiniam priekabiavimui 
bei kovoti su juo;

Or. en

Pakeitimas 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) išsamus paaiškinimas, kaip 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
užtikrinti, kad bus laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“ ir kad bent 
40 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui prašomos 
sumos būtų skiriama klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmų ir aplinkos tvarumo 
tikslų integravimui, remiantis Komisijos 
pagal 14 straipsnio 1 dalį pateikta 
metodika;

Or. en

Pakeitimas 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip įgyvendindama 
kiekvieną ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytą 
priemonę valstybė narė taikė klimato ir 
biologinės įvairovės vertinimo gaires ir 
patikrino, kad kiekviena iš ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
numatytų priemonių nedaro žalos nei 
vienam iš Reglamente (ES) 2020/852 
išvardytų aplinkosaugos tikslų, kaip 
nurodyta to paties Reglamento 17 
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straipsnyje;
Or. en

Pakeitimas 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsipareigojimų įgyvendinimo, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo ir naujų 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų, JT DVT, lyčių aspekto integravimo 
ir Europos socialinių teisių ramsčio 
įsipareigojimų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 994
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą skiriamomis investicijomis 
užtikrinti Sąjungos ilgalaikę gerovę 
suteikiant galimybę greitai grąžinti 
paskolas, siekiant, kiek įmanoma, 
neužkrauti naštos ateities kartoms;

Or. fr

Pakeitimas 995
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo principo skatinimo bei 
diskriminacijos dėl lyties panaikinimo 
arba dėl jų iškylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų 
ir Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 997
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis laikomasi gero 
valdymo principų ir kaip apsaugomos 
lėšos nuo galimos korupcijos ir neteisėto 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 998
Martin Hojsík
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) priemonėmis padedama siekti 
37 proc. klimato aspekto integravimo 
tikslo pagal kiekvieną ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) išsamus paaiškinimas, kaip 
priemonėmis tikimasi užtikrinti, kad ne 
mažiau kaip 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
prašomos sumos būtų panaudota Europos 
socialinių teisių ramsčio principams 
įgyvendinti ir kad nei viena iš reformų ir 
investicijų, remiamų pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, netrukdytų įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramsčio;

Or. en

Pakeitimas 1000
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) išsamus paaiškinimas, kaip 
priemonėmis prisidedama prie ES klimato 
ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo, visų 
pirma siekiant Sąjungos 2030 m. klimato 
tikslų, ir suderinamumo su ES tikslu 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą 
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iki 2050 m., kaip numatyta Reglamente 
Nr. XXXX/XX (Europos klimato teisės 
aktas), įskaitant informaciją apie tai, 
kaip:

Or. en

Pakeitimas 1001
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) išsamus paaiškinimas, kaip 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
užtikrinti, kad bent 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos būtų skiriama klimato 
veiksmų integravimui ir 10 proc. sumos 
būtų skiriama biologinės įvairovės 
veiksmų ir aplinkos tvarumo tikslų 
integravimui, remiantis Komisijos pagal 
14 straipsnio 1 dalį pateikta metodika;

Or. en

Pakeitimas 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie ES klimato ir aplinkosaugos 
tikslų įgyvendinimo, visų pirma siekiant 
atnaujintų Sąjungos 2030 m. klimato 
tikslų ir tikslo užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą iki 2050 m.;

Or. en
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Pakeitimas 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis laikomasi gero 
valdymo principų ir kaip apsaugomos 
lėšos nuo galimos korupcijos ir neteisėto 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 1004
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) priemonėmis padedama siekti 
10 proc. išlaidų biologinės įvairovės 
sričiai tikslo;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteiktų galimybę dvigubai apskaitai, nes su klimatu susijusios išlaidos gali 
padėti siekti biologinės įvairovės tikslo.

Pakeitimas 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) konsultacijų su suinteresuotaisiais 
subjektais santrauka, kaip nurodyta 14 
straipsnio 5 dalyje;
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Or. en

Pakeitimas 1006
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) poveikio lytims vertinimas, kuriuo 
grindžiamos plane numatytos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) išsamus paaiškinimas, kaip 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
užtikrinti, kad bent 37 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos būtų skiriama klimato 
tikslų integravimui, remiantis Komisijos 
pagal 14 straipsnio 1 dalį pateikta 
metodika, ir įrodymas, kad jomis būtų 
reikšmingai sumažintas nacionalinis 
klimatui palankių investicijų deficitas;

Or. en

Pakeitimas 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) pagrindimas, kad vykdant visas 
plane numatytas viešųjų investicijų 
priemones nekils interesų konfliktas dėl 
ES biudžeto įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 1009
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) priemonėmis laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, remiantis 
Komisijos pateiktomis gairėmis pagal 3 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 1010
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) priemonėmis padedama siekti 
40 proc. klimato aspekto integravimo 
tikslo pagal kiekvieną ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 1011
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) priemonėmis padedama siekti 
10 proc. išlaidų biologinės įvairovės 
sričiai tikslo;

Or. en

Pakeitimas 1012
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cf) priemonėmis laikomasi principo 
„nedaryti reikšmingos žalos, remiantis 
Komisijos pateiktomis gairėmis pagal 3 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės 
reikšmės, siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
septynerių metų laikotarpio reformų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir orientacinis tvarkaraštis. 
Pasirinktos tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės suteikia galimybę įgyvendinti 
investicijas į infrastruktūrą, kurioms dėl 
jų apimties ir sudėtingumo gali reikėti 
ilgesnio įgyvendinimo laikotarpio;

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamų tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių pasirinkimas neturi trukdyti arba atgrasyti 
įtraukti su infrastruktūra susijusias investicijas į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, kurioms dėl jų dydžio ir sudėtingumo reikėtų ilgesnių įgyvendinimo 
laikotarpių.
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Pakeitimas 1014
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo moksliškai 
pagrįstos ir laiko atžvilgiu nustatytos 
tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės ir 
orientacinis tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos aiškios ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio augimą 
skatinančių reformų ir ne ilgesnio kaip 
septynerių metų laikotarpio investicijų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir orientacinis tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 

d) numatomos reformų įgyvendinimo 
iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir investicijų 
įgyvendinimo iki 2027 m. gruodžio 31 d. 
tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės ir 
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siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

orientacinis tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 1017
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos ne ilgesnio kaip dviejų 
metų laikotarpio reformų ir ne ilgesnio 
kaip septynerių metų laikotarpio investicijų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir orientacinis tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
penkerių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip devynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) numatomi investiciniai projektai ir e) numatomi investiciniai projektai, 
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susijęs investicijų laikotarpis; susijęs investicijų laikotarpis ir prireikus 
nuorodos į privačiojo sektoriaus partnerių 
dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) numatomi investiciniai projektai ir 
susijęs investicijų laikotarpis;

e) numatomi investiciniai projektai ir 
susijęs investicijų laikotarpis, taip pat 23 
straipsnyje nurodytas vertinimo 
mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) numatomi investiciniai projektai ir 
susijęs investicijų laikotarpis;

e) numatomi tvarūs investiciniai 
projektai ir susijęs investicijų laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų augimą 
skatinančių reformų ir investicijų išlaidos 
(taip pat vadinamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano visomis 
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išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

numatomomis išlaidomis), paremtos aiškiu 
pagrindimu, jų atitiktis išlaidų 
veiksmingumo principui ir 
proporcingumas numatomam poveikiui 
ekonomikai ir darbo vietoms;

Or. en

Pakeitimas 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų augimą 
skatinančių reformų ir investicijų išlaidos 
(taip pat vadinamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano visomis 
numatomomis išlaidomis), paremtos aiškiu 
pagrindimu, jų atitiktis išlaidų 
veiksmingumo principui ir 
proporcingumas numatomam poveikiui 
ekonomikai ir darbo vietoms;

Or. en

Pakeitimas 1024
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms, 
taip pat neveiklumo sąnaudos vykdant 
aplinkos ir su klimato kaita susijusią 
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pertvarką;
Or. en

Pakeitimas 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms, 
įskaitant jų nepriklausomai įvertintą 
nesėkmės tikimybę;

Or. en

Pakeitimas 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų priemonių išlaidos (taip pat 
vadinamos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visomis 
numatomomis išlaidomis), paremtos 
tinkamu pagrindimu, jų atitiktis išlaidų 
veiksmingumo principui ir 
proporcingumas numatomam socialiniam 
ir ekonominiam poveikiui;

Or. en
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Pakeitimas 1027
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
kad numatomas poveikis ekonomikai ir 
darbo vietoms negali būti pasiektas 
kitomis priemonėmis, kurios yra 
veiksmingesnės išlaidų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) visų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano numatytų 
sąnaudų, nurodytų f punkte skiriamai 
tvariai ekonominei veiklai, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) 2020/852, dalis, 
išskaidyta pagal aplinkosaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pagrindimas, kaip ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu 
laikomasi 4a straipsnyje nurodytų 
minimalių paskirstymo reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kai tinkama, informacija apie 
esamą ar planuojamą Sąjungos 
finansavimą;

g) informacija apie esamą ar 
planuojamą Sąjungos finansavimą ir ryšys 
su ankstesnėmis ar numatomomis 
reformomis pagal struktūrinių reformų 
rėmimo programą arba techninės 
paramos priemonę;

Or. en

Pakeitimas 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) paaiškinimas, kaip numatomos 
reformos ir investicijos padės įveikti gero 
ir veiksmingo viešojo administravimo 
kliūtis ir pašalinti gebėjimų spragas 
pasitelkiant gebėjimų stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti;

h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti, visų pirma, švelninant neigiamą 
nustatytą aplinkosauginį, ekonominį ir 
socialinį poveikį ir stiprinant ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei 
konvergenciją; 

Or. en

Pakeitimas 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti;

h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti, be kita ko, mažinant nacionalinę 
biurokratiją ir stiprinant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę;

Or. en

Pakeitimas 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti;

h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti, įskaitant visų papildomų 
politikos veiksmų grafiką;

Or. en

Pakeitimas 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) konsultacijų, kurios buvo 
vykdomos su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais, pilietinėmis organizacijomis 
ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais rengiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą, santrauka ir 
paaiškinimas, kaip buvo atsižvelgta į 
vietos ir regioninių valdžios institucijų, 
socialinių partnerių, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų indėlį, pridedant 
suinteresuotųjų subjektų nuomones, jeigu 
jie to pageidauja, prie nacionalinių 
reformų programų arba, kai tinkama, prie 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų, taip pat 
išsamią informaciją, įskaitant atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
apie konsultacijas ir dialogus, kuriuos 
numatyti vykdyti įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) informacija apie tai, kaip buvo 
konsultuojamasi su savivaldybėmis, vietos 
ir regioninėmis valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis, įskaitant 
jaunimo organizacijas, kaip buvo 
atsižvelgta į jų nuomonę ir, jeigu to 
pageidauja konsultacijų dalyviai, 
pridedamos jų raštu pateiktos pastabos;

Or. en



AM\1213689LT.docx 265/277 PE657.420v01-00

LT

Pakeitimas 1037
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) svarstymų, kurie buvo vykdomi su 
vietos valdžios institucijomis, socialiniais 
partneriais ir socialinių judėjimų atstovais 
tobulinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą, santrauka;

Or. en

Pakeitimas 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) pagrindimas, kaip reformos 
įsipareigojimai atspindi išsamų reformų 
priemonių rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 1039
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
moksliškai pagrįstas ir laiko atžvilgiu 
nustatytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes ir tvarumo rodiklius, siekiant 
įvertinti pažangą siekiant aplinkosaugos 
tikslų bei suderinamumą su ES 
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taksonomija;
Or. en

Pakeitimas 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
kokybines ir kiekybines tarpines reikšmes 
ir siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius, 
įskaitant tai, kaip planu gerinami 
konkrečios šalies veiklos rezultatai pagal 
socialinių rezultatų suvestinę; 

Or. en

Pakeitimas 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai stebėti ir įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas aiškias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) valstybės narės nustatyta tvarka, 
kuria siekiama apsaugoti ES finansinius 
interesus, įskaitant priemones, skirtas 
pažeidimų ir sukčiavimo prevencijai, 
nustatymui, ištaisymui ir tyrimui, 
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimui 
ir, jei reikia, sankcijų skyrimui. Valstybės 
narės naudojasi Komisijos suteiktomis IT 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 1044
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) kai tinkama, prašymas dėl paskolos 
paramos ir papildomos tarpinės reikšmės, 
kaip nurodyta 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse, ir 
jų elementai ir

k) kai tinkama, prašymas dėl paskolos 
paramos ir prireikus atitinkamos tarpinės 
reikšmės, kaip nurodyta 12 straipsnio 2, 3 
ir 3a dalyse, ir jų elementai ir

Or. en
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Pakeitimas 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) kai tinkama, prašymas dėl paskolos 
paramos ir papildomos tarpinės reikšmės, 
kaip nurodyta 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse, ir 
jų elementai ir

k) kai tinkama, prašymas dėl paskolos 
paramos ir papildomos aiškios tarpinės 
reikšmės, kaip nurodyta 12 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, ir jų elementai ir

Or. en

Pakeitimas 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) paaiškinimas apie valstybės narės 
planus, sistemas ir konkrečias priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią, aptikti ir 
pašalinti interesų konfliktus, korupciją ir 
sukčiavimą naudojant pagal Priemonę 
skirtas lėšas, įskaitant priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią dvigubam 
finansavimui pagal kitas ES programas;

Or. en

Pakeitimas 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) informacija, kaip ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu 
bus prisidėta prie patikimos fiskalinės 
politikos užtikrinimo vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu, ypač jei Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
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priemonė apima dotacijas;
Or. en

Pakeitimas 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) įsipareigojimas visapusiškai 
bendradarbiauti su Europos prokuratūra;

Or. en

Pakeitimas 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) informacija, susijusi su klausimu, 
kaip ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu kuriama Europos 
pridėtinė vertė;

Or. en

Pakeitimas 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) pagrindimas, kaip įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą tikimasi kurti Europos 
pridėtinę vertę;

Or. en
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Pakeitimas 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kc) pagrindimas, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
nebus naudojamas periodinėms 
nacionalinėms biudžeto išlaidoms 
padengti;

Or. en

Pakeitimas 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kd) pagrindimas, kaip ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
atitiks ES 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategijos principus;

Or. en

Pakeitimas 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prieš priimdamos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
valstybės narės prireikus įtraukia 
nacionalinius ir regioninius parlamentus 
ir rengia konsultacijas su 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
ekonominius ir socialinius partnerius, 
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pilietinės visuomenės atstovus, ekspertus, 
mokslinių tyrimų institucijas, darbdavius, 
profsąjungas ir bendruomenines 
organizacijas, kaip numatyta Reglamento 
(ES) …/... [naujojo BNR] [6] straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. užtikrinimas, kad finansinė 
parama būtų teikiama tik įmonėms, 
kurios laikosi galiojančių kolektyvinių 
susitarimų ir susilaiko nuo akcijų 
išpirkimo, dividendų mokėjimo 
akcininkams ar perteklinių premijų 
išmokėjimo iki 2022 m. gruodžio 31 d., 
taip užtikrinant, kad lėšos būtų 
panaudotos, pvz., darbo vietoms išsaugoti, 
o ne akcininkams skirtoms premijoms 
mokėti;

Or. en

Pakeitimas 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip iki spalio 15 d. 
valstybės narės gali pateikti atnaujintus 
metinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus kartu su 
ateinančių metų biudžeto projektu.

Or. en

Pakeitimas 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
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Lalucq, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Paramą gaunančios įmonės turėtų 
patvirtinti, kad jos nedalyvauja jokiuose 
praneštinuose susitarimuose dėl mokesčių 
pagal Direktyvą 2018/822 dėl 
tarpvalstybinių susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1058
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
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pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Techninė parama turi visapusiškai atitikti 
nacionalines taisykles ir praktiką, 
susijusią su kolektyvinėmis derybomis. Šia 
parama negali būti kenkiama socialinių 
partnerių vaidmeniui ar keliama grėsmė 
kolektyvinių darbo santykių subjektų 
autonomijai. Valstybės narės taip pat gali 
prašyti techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą. 
Komisija pateikia visą susijusią 
informaciją Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą. 
Techninė parama visapusiškai atitinka 
nacionalines taisykles ir praktiką, 
susijusią su kolektyvinėmis derybomis. 
Techninės paramos veikla negali būti 
kenkiama socialinių partnerių vaidmeniui 
ar keliama grėsmė kolektyvinių darbo 
santykių subjektų autonomijai.

Or. en

Pakeitimas 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą, 
nepakenkdamos socialinių partnerių 
vaidmeniui ir visapusiškai laikydamosi 
nacionalinių taisyklių ir praktikos, 
susijusių su kolektyvinėmis derybomis.

Or. en

Pakeitimas 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
būtų išvengta papildomos administracinės 
naštos valstybėms narėms, o prašymą 
teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. siekiant užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę, kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali 
pakviesti už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus atsakingus 
valstybių narių atstovus atvykti į komitetą 
pristatyti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano. Susijusią 
informaciją Komisija vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai; Komisija viešoje 
interneto platformoje suteikia galimybę 
susipažinti su nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
projektais ir jų galutinėmis versijomis, 
savo pateiktomis rekomendacijomis, kaip 
pagerinti tuos planus prieš juos 
patvirtinant, taip pat su 16 dalyje 
nurodyta išsamia vertinimo santrauka ir 
išsamiais pateiktų planų vertinimais.

Or. en

Pakeitimas 1063
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekviena valstybė narė 
organizuoja partnerystę su 
kompetentingomis regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, aplinkos apsaugos 
srities partneriais ir subjektais, 
atsakingais už socialinės įtraukties, 
pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo skatinimą. 
Valstybė narė įtraukia šiuos partnerius į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rengimo, įgyvendinimo ir 
stebėsenos procesą. Partnerystė 
organizuojama ir įgyvendinama laikantis 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
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Nr. 240/201438.
Or. en

Pakeitimas 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. siekiant užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę, kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali 
pakviesti už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus atsakingus 
valstybių narių atstovus ir prireikus 
nepriklausomas fiskalines institucijas 
atvykti į komitetą pristatyti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. 
Susijusiai informacijai teikiamas 
prioritetas ir ją Komisija vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai rengiami 
tinkamai dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams, kaip antai savivaldybės, vietos 
ir miestų valdžios institucijos (įskaitant 
nacionalines ir regionines sostines ir 
(arba) dešimt didžiausių atitinkamos 
valstybės narės miestų), regioninės 
vyriausybės, NVO ir pilietinės visuomenės 
organizacijos, taip pat profesinės sąjungos 
ir ekonominio sektoriaus atstovai, 
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vadovaujantis partnerystės principu.
Or. en

Pakeitimas 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina 
partnerystės principo taikymą rengiant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, remdamosi 
daugiapakopiu valdymo principu ir 
užtikrindamos pilietinės visuomenės ir 
socialinių partnerių dalyvavimą.

Or. en


