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Pakeitimas 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Nelaikoma, kad reguliarios nuolatinės 
biudžeto išlaidos atitinka reikalavimus 
finansavimui pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę gauti.

Or. en

Pakeitimas 1068
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki oficialaus 
jo pateikimo.

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki oficialaus 
jo pateikimo. Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos 
socialiniais partneriais, konsultuojasi su 
atitinkamos šalies socialiniais partneriais, 
kad sužinotų jų nuomonę apie 
atsakomybę už nacionalinį ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, jo 
nuoseklumą ir efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki 
oficialaus jo pateikimo.

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą ir 
prireikus jo pakeitimus Komisija glaudžiai 
bendradarbiauja su atitinkama valstybe 
nare. Komisija gali pateikti pastabų dėl 
planų projektų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti plano projektą iki 
oficialaus jo pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos socialiniais partneriais, 
konsultuojasi su atitinkamos šalies vietos 
ir regioninės valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
kad sužinotų jų nuomonę apie 
atsakomybę už nacionalinį ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, jo 
nuoseklumą ir efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Savo vertinime Komisija 
atsižvelgia į skirtingų valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų kuriamą sinergiją ir tų 
planų bei kitų investicijų planų 
papildomumą nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į platesnio užmojo 
Priemonės tikslus, kurie nurodyti 4 
straipsnyje, analitinę informaciją apie 
atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, reformų ir 
viešųjų investicijų, dėl kurių vyko Tarybos 
ir Europos Komisijos diskusijos, 
strategines politikos kryptis, su 
reformomis susijusią patirtį, įgytą vykdant 
struktūrinių reformų rėmimo programą ir 
taikant Techninės paramos priemonę, taip 
pat į pagrindimą ir atitinkamos valstybės 
narės pateiktus elementus, kaip nurodyta 
15 straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą 
susijusią informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plane pateiktą informaciją, ir, jei reikia, 
pagal techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, 2020–2025 m. ES 
lyčių lygybės strategiją ir teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal 
Teisingos pertvarkos fondą, ir, jei reikia, 
pagal techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją, taip pat 
pagal informaciją, įtrauktą į metinę 
ataskaitą dėl teisinės valstybės, ES 
teisingumo rezultatų suvestinę, socialinių 
rodiklių suvestinę ar bet kokią Komisijos 
rekomendaciją. Komisija taip pat 
reikalaus, kad nepriklausomas ekspertas 
atliktų plano poveikio lytims vertinimą, 
arba pati atliks tokį vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 1074
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
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reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją. Komisija 
taip pat reikalaus, kad nepriklausomi 
ekspertai atliktų plano poveikio lytims 
vertinimą, arba pati atliks tokį vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją. Komisija 
taip pat reikalaus, kad nepriklausomas 
ekspertas atliktų plano poveikio lytims 
vertinimą, arba pati atliks tokį vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 1076
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



PE657.421v02-00 8/211 AM\1214176LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant naujausią Europos semestrą, 
naujausią Tarybos rekomendaciją dėl 
euro zonos ekonominės politikos, skirtos 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euras, taip pat į pagrindimą ir atitinkamos 
valstybės narės pateiktus elementus, kaip 
nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje, ir į visą 
kitą susijusią informaciją, įskaitant, 
pirmiausia, atitinkamos valstybės narės 
nacionalinėje reformų programoje ir 
nacionaliniame energetikos ir klimato 
srities veiksmų plane pateiktą informaciją, 
ir, jei reikia, pagal techninės paramos 
priemonę gautą techninės paramos 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1077
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
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pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją. Reikėtų 
numatyti sukurti daugiakalbę svetainę, 
kurioje būtų teikiama pagalba ir 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 1078
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę 
informaciją apie atitinkamą valstybę narę, 
įgytą įgyvendinant Europos semestrą, taip 
pat į pagrindimą ir atitinkamos valstybės 
narės pateiktus elementus, kaip nurodyta 
15 straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą 
susijusią informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į pagrindimą ir 
atitinkamos valstybės narės pateiktus 
elementus, kaip nurodyta 15 straipsnio 3 
dalyje, ir į visą kitą susijusią informaciją, 
įskaitant, pirmiausia, atitinkamos valstybės 
narės nacionalinėje reformų programoje ir 
nacionaliniame energetikos ir klimato 
srities veiksmų plane pateiktą informaciją, 
ir, jei reikia, pagal techninės paramos 
priemonę gautą techninės paramos 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
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įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plane pateiktą informaciją, ir, jei reikia, 
pagal techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje pateiktą informaciją, 
tikimybę, kad ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas bus 
nesėkmingas, ir, jei reikia, pagal techninės 
paramos priemonę gautą techninės 
paramos informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į turimą analitinę 
informaciją apie atitinkamą valstybę narę, 
taip pat į pagrindimą ir atitinkamos 
valstybės narės pateiktus elementus, kaip 
nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje, ir į visą 
kitą susijusią informaciją, įskaitant, 
pirmiausia, atitinkamos valstybės narės 
nacionaliniame energetikos ir klimato 
srities veiksmų plane pateiktą informaciją, 
ir, jei reikia, pagal techninės paramos 
priemonę gautą techninės paramos 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

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

2a. Komisija vertina, ar ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
atitinka 4a straipsnyje išdėstytus 
horizontaliuosius reikalavimus:
– ar investiciniai projektai įtraukti į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus ir patenka tarp Reglamento 
2019/452 4 straipsnyje nurodytų veiksnių, 
kurie gali daryti poveikį saugumui arba 
viešajai tvarkai;
– ar į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos priemonės 
nenaudojamos periodinėms 
nacionalinėms biudžeto išlaidoms 
padengti ir jomis laikomasi Sąjungos 
finansavimo papildomumo principo;
– ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas atitinka ES 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategijos 
principus;
– ar įgyvendinant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą bus sukurta 
Europos pridėtinė vertė;
– ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas suderinamas su 4a 
straipsnyje nurodytais mažiausiais 
asignavimais.
Kai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas neatitinka pirmiau 
išvardytų horizontaliųjų reikalavimų, bus 
laikoma, kad jis neatitinka reikalavimų 
finansavimui gauti. Atitinkama valstybė 
narė gali pateikti prašymą dėl techninės 
pagalbos, kad per vėlesnius ciklus turėtų 
galimybę geriau parengti pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija vertina, ar ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
atitinka 14 straipsnio 1a dalyje išdėstytus 
horizontaliuosius reikalavimus:
– ar investiciniai projektai įtraukti į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus ir patenka tarp Reglamento 
2019/452 4 straipsnyje nurodytų veiksnių, 
kurie gali daryti poveikį saugumui arba 
viešajai tvarkai;
– ar į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos priemonės 
nenaudojamos periodinėms 
nacionalinėms biudžeto išlaidoms 
padengti ir jomis laikomasi Sąjungos 
finansavimo papildomumo principo;
– ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas suderinamas su 14 
straipsnio 1a dalyje nurodytais 
mažiausiais asignavimais.
Kai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas neatitinka pirmiau 
išvardytų horizontaliųjų reikalavimų, bus 
laikoma, kad jis neatitinka reikalavimų 
finansavimui gauti. Atitinkama valstybė 
narė gali pateikti prašymą dėl techninės 
pagalbos, kad per vėlesnius ciklus turėtų 
galimybę geriau parengti pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 1083
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
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skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

skaitmeninę pertvarką ir jo indėlį siekiant 
tvirtos biudžeto pozicijos vidutinės 
trukmės laikotarpiu, kuria būtų 
užtikrintas viešųjų finansų tvarumas arba 
sparti pažanga siekiant tokio tvarumo, ir 
tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1084
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir perėjimą prie 
atsparios priežiūros ekonomikos ir lyčių 
lygybės skatinimo ir tuo tikslu atsižvelgia į 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1085
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir Sąjungos 
strateginio savarankiškumo didinimą ir 
tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. fr

Pakeitimas 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną ir tuo tikslu atsižvelgia į 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1087
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį užtikrinant 3 ir 4 
straipsniuose nustatytą aprėptį ir siekiant 
tikslų ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją, socialinę 
ir skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
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Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją, 
priežiūros ir skaitmeninę pertvarką ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą ir 
darną ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
aspektus:

Or. en

Pakeitimas 1091
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą ir 
darną ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Or. en
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Pakeitimas 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

3. Komisija įvertina tai, kaip 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas susijęs su Europos 
politikos prioritetais, jo veiksmingumą, 
efektyvumą ir darną ir tuo tikslu atsižvelgia 
į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 

Išbraukta.
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nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

a) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane pateiktas 
pagrindimas padės veiksmingai spręsti 
uždavinius, nustatytus atitinkamose 
konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose, įskaitant jų fiskalinius 
aspektus, ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1176/2011 parengtose 
rekomendacijose, skirtose atitinkamai 
valstybei narei, arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija oficialiai 
priėmė pagal Europos semestrą; kalbant 
apie euro zonos šalis, ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti rekomendacijoms dėl euro 
zonos, kurias patvirtino Europos Vadovų 
Taryba; skirstant lėšas pirmenybė bus 
teikiama su konkrečiai valstybei narei 
skirtomis rekomendacijomis suderintoms 
priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 1098
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

a) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas suderinamas 
su 3 straipsnyje nurodytais ramsčiais;

Or. en
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Pakeitimas 1099
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
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus naujausiose atitinkamose 
konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose, naujausioje Tarybos 
rekomendacijoje dėl euro zonos 
ekonominės politikos, skirtoje valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euras, 
nustatytus prioritetus ir kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose, 
įskaitant jų fiskalinius aspektus, ir pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 6 
straipsnį parengtose rekomendacijose arba 
kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

Or. en
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Pakeitimas 1101
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai prisidės prie 3 straipsnyje 
nurodytos aprėpties ir 4 straipsnyje 
nustatytų tikslų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 1102
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose, 
susijusiose su pandemijos poveikiu 
ekonomikai, užimtumui ir jos socialiniu 
poveikiu, arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija oficialiai 
priėmė pagal Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas



AM\1214176LT.docx 21/211 PE657.421v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

a) atitiktis Europos politikos 
prioritetams:

ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane laikomasi 14 straipsnio 1a 
dalyje nurodytų mažiausių asignavimų 
Europos prioritetinėms politikos sritims;

Or. en

Pakeitimas 1104
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose, 
įskaitant fiskalinius aspektus, arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
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padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose ir 
nacionalinėse reformų programose;

Or. en

Pakeitimas 1106
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija priėmė pagal Europos 
semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jeigu valstybėje narėje susidarė 
disbalansas arba perviršinis disbalansas, 
kaip Komisija nurodė po to, kai atlikta 
išsami peržiūra, reikėtų išaiškinti, kaip 
atsižvelgti į pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1176/20116 straipsnį parengtas 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
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Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane laikomasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodytų mažiausių 
asignavimų Europos prioritetinėms 
politikos sritims;

Or. en

Pakeitimas 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) efektyvumas:
Or. en

Pakeitimas 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
bendrosios rinkos stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei;

Or. en

Pakeitimas 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano stebėseną ir 
įgyvendinimą, įskaitant numatomą 
tvarkaraštį, tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

af) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
darbo vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar numatoma, kad planas 
veiksmingai padės stiprinti tvaraus 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
kokybiškas darbo vietas ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos, 
socialinį ir institucinį atsparumą bei 
pasirengimą krizei, kartu skatinant 
įgyvendinti politiką, kuria užtikrinama 
lyčių pusiausvyra, kad būtų sušvelnintas 
krizės ekonominis ir socialinis poveikis ir 
būtų prisidedama prie didesnės 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos;

Or. en

Pakeitimas 1118
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) kaip planu veiksmingai 
prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos, vadovaujantis ES taksonomija 
ir principu „nedaryti didelės žalos“; ir 
kaip planas padeda siekti nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose nustatytų tikslų ir pereiti prie 
poveikio klimatui neutralizavimo 2030 m. 
arba ne vėliau nei 2050 m. bei siekti pagal 
Reglamentą 2018/1999 (Europos klimato 
teisės aktas) nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių; ar į planą konkrečiai 
įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama 
panaikinti skaitmeninę atskirtį ES 
valstybėse narėse, ir priemonės, kuriomis 
didinamas skaitmeninis raštingumas;

Or. en

Pakeitimas 1120
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios 
pertvarkos arba dėl jos kylančių uždavinių, 
įskaitant tai, ar plane laikomasi principo 
„nedaryti didelės žalos“, kuris nurodytas 
Reglamente (ES) Nr. 2020/852;

Or. en

Pakeitimas 1121
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar numatoma, kad planas 
veiksmingai padės įgyvendinti Sąjungos ir 
jos valstybių narių įsipareigojimus, visų 
pirma Paryžiaus susitarimą, JT DVT ir 
Europos socialinių teisių ramstį;

Or. en
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Pakeitimas 1122
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos, taip pat prie 
perėjimo prie atsparios priežiūros 
ekonomikos, arba dėl jos kylančių 
uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios, 
priežiūros ir skaitmeninės pertvarkos arba 
dėl jos kylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių;

b) ar numatoma, kad ne mažiau kaip 
50 proc. plane nurodytos sumos būtų 
prisidedama prie klimato ir aplinkosaugos 
tikslų integravimo;

Or. en
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Pakeitimas 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar planas suderinamas su siekiu 
įgyvendinti Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslus, kad visuotinis 
atšilimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir ypač ar 
ne mažiau kaip 40 proc. nustatytų bendrų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų išlaidų skiriama veiklai, 
kuria svariai prisidedama prie klimato 
kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos pagal Reglamento (ES) 2020/852 
10 ir 11 straipsnius ir ne mažiau kaip 
10 proc. nustatytų bendrų visų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų skiriama veiklai, 
kuria svariai prisidedama įgyvendinant 
bet kuriuos kitus tame reglamente 
nustatytus aplinkosaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar buvo tinkamai parengtos 
kiekvienos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
priemonės klimato ir biologinės įvairovės 
vertinimo gairės ir ar nė viena 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane numatyta priemonė 
nekenkia jokiems Reglamente (ES) 
2020/852 pagal to paties reglamento 17 
straipsnį nustatytiems aplinkosaugos 
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tikslams;
Or. en

Pakeitimas 1127
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
skaitmeninės pertvarkos arba sprendžiami 
dėl jos kylantys uždaviniai, įskaitant 
proporcingas švelninimo priemones, 
kuriomis panaikinami pavojai sveikatai, 
susiję su naujos kartos skaitmeninių 
technologijų diegimu;

Or. en

Pakeitimas 1128
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar priemonės padės įgyvendinti 
37 proc. veiksmų klimato srityje 
integravimo išlaidų tikslą, pagrįstą pagal 
14 straipsnio 2 dalį Komisijos pateikta 
metodika;

Or. en

Pakeitimas 1129
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar priemonės padės įgyvendinti 
40 proc. veiksmų klimato srityje 
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integravimo išlaidų tikslą, pagrįstą pagal 
14 straipsnio 2 dalį Komisijos pateikta 
metodika;

Or. en

Pakeitimas 1130
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie JT 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 1131
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane numatytos priemonės, 
kuriomis siekiama strateginėse srityse 
sumažinti priklausomybę nuo trečiųjų 
šalių;

Or. fr

Pakeitimas 1132
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, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis veiksmingai stiprinamas 
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Sąjungos strateginis savarankiškumas;
Or. en

Pakeitimas 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) veiksmingumas:
Or. en

Pakeitimas 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar valstybės narės, remdamosi 14 
straipsnio 1c dalyje išdėstyta metodika, 
pateikė pagrindimą, kad įrodytų, jog visos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane numatytos reformos ir 
investicijos atitinka principą „nedaryti 
didelės žalos“ ir būtiniausius apsaugos 
priemonių reikalavimus, ar plane 
vengiama galimos priklausomybės nuo 
iškastinio kuro ir neremiama 14 
straipsnio 1d dalyje nurodyta ekonominė 
veikla ir ar apskaičiuotos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidos, skirtos aplinkosaugos tikslams 
siekti, yra patikimos ir atitinka 14 
straipsnio 1c dalies reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar Komisijos taikoma Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo 
sekimo metodika buvo tinkamai 
naudojama, ar numatoma, kad kiekviena į 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtraukta 
priemone bus užtikrinta, kad ne mažiau 
kaip 30 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui reikalingų 
lėšų būtų prisidedama prie Europos 
socialinių teisių ramsčio principų 
įgyvendinimo ir ar jokiomis Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemone remiamomis reformomis ir 
investicijomis neprieštaraujama Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, 
patikimas ir proporcingas tikėtinam 
poveikiui ekonomikai ir užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 1137
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar priemonės padės įgyvendinti 
horizontalųjį 10 proc. išlaidų biologinės 
įvairovės srityje tikslą, pagrįstą pagal 14 
straipsnio 2 dalį Komisijos pateikta 
metodika;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteiktų galimybę taikyti dvigubą skaičiavimą: pasiekti 10 proc. išlaidų 
biologinės įvairovės srityje tikslą gali būti lengviau dėl su klimatu susijusių išlaidų.

Pakeitimas 1138
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
16 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie JT 
darnaus vystymosi tikslų ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 1139
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar priemonės padės įgyvendinti 
10 proc. išlaidų biologinės įvairovės 
srityje tikslą, pagrįstą pagal 14 straipsnio 
2 dalį Komisijos pateikta metodika;

Or. en
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Pakeitimas 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) ar numatoma, kad plane 
numatytomis priemonėmis bus skatinama 
atvira ir prieinama visuomenė ir 
ekonomika, įskaitant paaiškinimą, kaip 
šiomis priemonėmis laikomasi sąveikumo, 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
duomenų apsaugos principų ir kaip jomis 
bus sprendžiami dėl pertvarkos, taip pat 
dėl skaitmeninio tendencingumo, 
nelygybės ir nepakankamo skaitmeninio 
prieinamumo bei menkų skaitmeninių 
įgūdžių kylantys sunkumai;

Or. en

Pakeitimas 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kurios veiksmingai padeda siekti ES 
klimato ir aplinkosaugos tikslų, visų 
pirma atnaujintų Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslų ir poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. tikslo;

Or. en

Pakeitimas 1142
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) ar priemonės atitinka gaires dėl 3 
straipsnyje nurodyto principo „nedaryti 
didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 1143
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) ar priemonės atitinka gaires dėl 3 
straipsnyje nurodyto principo „nedaryti 
didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 1144
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
3 straipsnio 3 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad ne mažiau 
kaip 37 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui reikalingų 
lėšų būtų skiriama klimato tikslų 
integravimui, remiantis Komisijos pagal 
14 straipsnio 1 dalį pateikta metodika, ir 
parodyta, kaip šiomis priemonėmis būtų 
galima smarkiai sumažinti nacionalinių 
klimatui palankių investicijų deficitą;

Or. en

Pakeitimas 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktame 
lyčių lygybės plane veiksmingai 
sprendžiamas per krizę kylančių su lyčių 
lygybe susijusių sunkumų poveikio 
klausimas ir užtikrinama lyčių lygybė, 
visų pirma užimtumo, vienodo užmokesčio 
ir galimybės gauti finansavimą srityse, 
taip pat ar į jį įtrauktos priemonės, 
kuriomis būtų užkirstas kelias smurtui dėl 
lyties, smurtui šeimoje ir seksualiniam 
priekabiavimui bei kovai su juo;

Or. en

Pakeitimas 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas susijęs su 
reformomis, kurių imtasi ar planuojama 
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valstybei narei; imtis pagal struktūrinių reformų rėmimo 
programą ir techninės paramos priemonę, 
ir juo numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei;

Or. en

Pakeitimas 1148
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei;

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei ir visiems jos regionams, 
visų pirma sukurtų darbo vietų kokybei ir 
tvarumui;

Or. en

Pakeitimas 1149
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktame 
lyčių lygybės plane veiksmingai 
sprendžiami per krizę kylantys su lyčių 
lygybe susiję klausimai ir užtikrinama 
lyčių lygybė, visų pirma užimtumo, 
vienodo užmokesčio ir galimybės gauti 
finansavimą srityse, prisidedama prie 
lyčių aspekto integravimo principo ir 
diskriminacijos dėl lyties panaikinimo, 
taip pat ar į jį įtrauktos priemonės, 
kuriomis būtų užkirstas kelias smurtui dėl 
lyties, smurtui šeimoje ir seksualiniam 
priekabiavimui bei kovai su juo;

Or. en
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Pakeitimas 1150
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
16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktu 
lygybės planu veiksmingai sprendžiami su 
lyčių lygybe susiję klausimai, kylantys dėl 
krizės, ir užtikrinama lyčių lygybė; visų 
pirma užimtumo ir galimybės gauti 
finansavimą srityse, taip pat ar į jį 
įtrauktos priemonės, kuriomis būtų 
užkirstas kelias smurtui dėl lyties ir 
smurtui šeimoje bei būtų su juo 
kovojama;

Or. en

Pakeitimas 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aktualumas:
Or. en

Pakeitimas 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) ar numatoma, kad ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą; 

Or. en

Pakeitimas 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
darbo vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1154
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
darbo vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
darbo vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose, 
skirtose atitinkamai valstybei narei, arba 
kituose susijusiuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija priėmė pagal 2020 m. 
Europos semestrą, taip pat ar jis padeda 
įgyvendinti Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslus, teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal 
Teisingos pertvarkos fondą, taip pat 
2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategiją;

Or. en

Pakeitimas 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu 
bus atsižvelgiama į Europos Parlamento 
ir Tarybos aptartas naujausias reformų ir 
viešųjų investicijų, kuriomis veiksmingai 
padedama didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, užtikrinti tinkamą bendrosios 
rinkos veikimą, taip pat mažinti ekonominį 
ir socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
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sanglaudą, strategines kryptis;
Or. en

Pakeitimas 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
darbo vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės sparčiau plėtoti su 
Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos 
suderintą veiklą ir mažinti su juo 
nesusijusią veiklą, kurti darbo vietas, 
didinti valstybės narės ekonominį ir 
socialinį atsparumą, taip pat mažinti 
ekonominį ir socialinį krizės poveikį ir 
didinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1158
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį valstybių narių 
regionuose ir teritorijose, kuriuose 
nedarbo lygis didžiausias, ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en
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Pakeitimas 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti 
darbo vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar išsamiai konsultuotasi su vietos 
ir regioninės valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, darbuotojais, 
vietos bendruomenėmis, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir visais 
kitais tiek nacionalinio, tiek regionų 
lygmens suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1160
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti į 
lyčių lygybę orientuotas darbo vietas, 
didinti ekonominį ir socialinį atsparumą, 
taip pat mažinti ekonominį ir socialinį 
krizės poveikį ir didinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir didinti 
lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, siekti socialinės pažangos, didinti 
ekonominį ir socialinį atsparumą, mažinti 
nelygybę, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, siekti socialinės pažangos, didinti 
ekonominį ir socialinį atsparumą, mažinti 
nelygybę, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, ilgalaikį 
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vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

konkurencingumą, kurti darbo vietas, 
didinti ekonominį ir socialinį atsparumą, 
taip pat mažinti ekonominį ir socialinį 
krizės poveikį, didinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, našumą, 
kurti darbo vietas, didinti ekonominį ir 
socialinį atsparumą, taip pat mažinti 
ekonominį ir socialinį krizės poveikį ir 
didinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1165
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
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, užtikrinti 
lyčių lygybę, kurti darbo vietas, didinti 
ekonominį ir socialinį atsparumą, taip pat 
mažinti ekonominį ir socialinį krizės 
poveikį ir didinti ekonominę, socialinę bei 
teritorinę sanglaudą;

Or. en
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Pakeitimas 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį, teritorinį ir 
socialinį atsparumą, taip pat mažinti 
ekonominį, socialinį ir demografinį krizės 
poveikį ir didinti ekonominę, socialinę bei 
teritorinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį, biudžeto ir 
socialinį atsparumą, taip pat mažinti 
ekonominį ir socialinį krizės poveikį ir 
didinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1168
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
žaliojo ekonomikos augimo potencialą, 
kurti darbo vietas, didinti ekonominį ir 
socialinį atsparumą, taip pat mažinti 
ekonominį ir socialinį krizės poveikį ir 
didinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 
socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį, 
socialinį ir demografinį krizės poveikį ir 
didinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, taip pat mažinti ekonominį ir 

d) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
veiksmingai padės didinti valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, kurti darbo 
vietas, didinti ekonominį ir socialinį 
atsparumą, susijusį su ekonomikos 
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socialinį krizės poveikį ir didinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą;

atsigavimu po krizės, taip pat mažinti 
ekonominį ir socialinį krizės poveikį;

Or. en

Pakeitimas 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ar numatoma, kad į planą 
įtrauktomis priemonėmis bus pagerintos 
Europos socialinių teisių ramsčio ir 
papildomos socialinių rodiklių suvestinės 
principų taikymo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) darna:
Or. en

Pakeitimas 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
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darnius veiksmus;
Or. en

Pakeitimas 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) ar į planą įtrauktos priemonės, 
kuriomis veiksmingai panaikinami su ES 
sutarties 2 straipsnyje įtvirtintomis 
vertybėmis susiję trūkumai;

Or. en

Pakeitimas 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) ar reformų įsipareigojimai sudaro 
išsamų reformų rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, 
patikimas ir proporcingas tikėtinam 

Išbraukta.
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poveikiui ekonomikai ir užimtumui;
Or. en

Pakeitimas 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas ir atitinka 
išlaidų veiksmingumo principą, yra 
patikimas ir proporcingas tikėtinam 
poveikiui ekonomikai ir užimtumui; taip 
pat ar išlaidos yra tiesiogiai susijusios su 
pateiktomis ekonomikos augimą 
skatinančiomis reformomis ir tvariomis 
investicijomis;

Or. en

Pakeitimas 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai, užimtumui, ir ar ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
atitinka patikimo finansų valdymo 
sąvoką;

Or. en

Pakeitimas 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

e) veiksmingumas:

ar valstybės narės pateiktas numatytų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų bendros sumos 
pagrindimas yra pagrįstas, patikimas, 
atitinka išlaidų veiksmingumo principą ir 
yra proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui, taip pat ar 
mokėjimo planas atitinka teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 1181
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, 
patikimas ir proporcingas tikėtinam 
poveikiui ekonomikai ir užimtumui;

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pakankamas 
reikiamai pažangai siekiant 
aplinkosaugos tikslų užtikrinti ir yra 
patikimas kalbant apie tikėtiną poveikį 
ekonomikai ir užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir ekonomiškai efektyvus atsižvelgiant į 
tikėtiną poveikį ekonomikai ir užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kadangi ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu pakankamai 
užtikrinama, kad jis atitiktų Finansinio 
reglamento taisykles dėl interesų 
konflikto, susijusio su ES biudžeto 
įgyvendinimu;

Or. en
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Pakeitimas 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kaip ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas atitinka 
valstybės narės vidutinės trukmės 
laikotarpio planą (iš naujo) užtikrinti 
tvirtą fiskalinę padėtį, atitinkančią 
Sąjungos ekonomikos valdymo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1187
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

f) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes, siektinas reikšmes ir susijusius 
rodiklius, kurie apima pažangą gerinant 
rezultatus į socialinių rodiklių suvestinę 
įtrauktose srityse;

Or. en

Pakeitimas 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

f) ar siūlomomis priemonėmis ir 
išlaidomis numatoma suteikti Europos 
pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
ekonomikos augimą skatinančių reformų 
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įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

ir tvarių viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius, kurie apima pažangą 
gerinant rezultatus į socialinių rodiklių 
suvestinę įtrauktose srityse.

Or. en

Pakeitimas 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

g) darna:

ar atitinkamų valstybių narių pasiūlyta 
tvarka numatoma užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1193
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, mokėjimų 
planą, mokslu pagrįstas ir per numatytą 
laiką įgyvendintinas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir tvarumo rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes, tikimybę, 
kad planas bus nesėkmingas, ir susijusius 
rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, aiškias 
tarpines reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1196
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar įpareigojimas į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
rengimo procesą įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus pagal šio 
reglamento 15 straipsnio 5 dalį, taip pat 
Europos partnerystės elgesio kodeksą, 
buvo visapusiškai įgyvendintas laikantis 
partnerystės principo. Partnerystės 
procesas apima ne mažiau kaip 30 dienų 
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trunkančias atviras viešas konsultacijas 
internetu, apie kurias informuojama 
nacionaliniu mastu. Nacionaliniais 
planais dėl Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės 
naudojimo bus visapusiškai atsižvelgiama 
į partnerystės procesą ir tai, kaip 
atsižvelgta į suinteresuotųjų subjektų 
įnašus. Tai – būtina nacionalinių planų 
dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės naudojimo ir lėšų 
perkėlimo atitinkamoms nacionalinėms 
valdžios institucijoms patvirtinimo sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 1197
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar rengiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą, įskaitant 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, surengtuose klausymuose 
užtikrinta, kad vietos valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams ir 
socialinių judėjimų atstovams būtų 
suteiktos veiksmingos galimybės dalyvauti 
rengiant ir įgyvendinant šį planą;

Or. en

Pakeitimas 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar numatoma, kad planu bus 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos ir 
jos valstybių narių įsipareigojimų 
įgyvendinimo, visų pirma Paryžiaus 
susitarimo, Sąjungos naujų 2030 m. 
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klimato ir energetikos tikslų, JT DVT, 
lyčių aspekto integravimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įsipareigojimų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu prisidedama 
prie pagrindinės infrastruktūros plėtros, 
visų pirma valstybėse narėse, kuriose BVP 
vienam gyventojui yra mažesnis už ES 
vidurkį, o valstybės skolos lygis yra 
tvarus;

Or. en

Pakeitimas 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu laikomasi 
principo „nedaryti didelės žalos“, pagrįsto 
pagal 14 straipsnio 1 dalį Komisijos 
nustatytais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 1202
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu laikomasi 
principo „nedaryti didelės žalos“, pagrįsto 
pagal 14 straipsnio 1 dalį Komisijos 
nustatytais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas suderinamas 
su 3 straipsnyje nurodytais šešiais 
ramsčiais ir juo laikomasi minimalių 
įnašų į kiekvieną ramstį;

Or. en

Pakeitimas 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) ar rengiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planus, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tikslus, vykdytose 
konsultacijose ir planuojamuose 
dialoguose dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
užtikrinama galimybė dalyvauti ir gauti 
naudos vietos valdžios institucijoms, 
socialiniams partneriams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir kitiems 
susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams, kaip nurodyta 15 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 1206
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) ar bent 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos skiriama klimato 
veiksmų integravimui ir 10 proc. skiriama 
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biologinės įvairovės veiksmų ir aplinkos 
tvarumo tikslų integravimui, remiantis 
Komisijos pagal 14 straipsnio 1 dalį 
pateikta metodika;

Or. en

Pakeitimas 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) ar pakankamai rūpinamasi, kad 
būtų išvengta korupcijos finansuojant 
planus ir išvengta neteisėto lėšų 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 1208
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) ar pakankamai rūpinamasi, kad 
būtų išvengta korupcijos finansuojant 
planus ir išvengta neteisėto lėšų 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) ar rengiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planus, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tikslus, vykdytose 
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konsultacijose ir planuojamuose 
dialoguose dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
užtikrinama galimybė dalyvauti vietos 
valdžios institucijoms, socialiniams 
partneriams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, aplinkosaugos NVO ir 
kitoms organizacijoms ir kitiems 
susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir kad partnerystės 
organizavimo ir įgyvendinimas vykdomas 
laikantis Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 240/2014.

Or. en

Pakeitimas 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi 
vadovaujantis II priedu.

Or. en

Pakeitimas 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkama valstybė narė 
paprašė paskolos paramos, kaip nurodyta 
12 straipsnyje, Komisija įvertina, ar 
prašymas dėl paskolos paramos atitinka 13 
straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, 
visų pirma, ar su paskolos prašymu 
susijusios papildomos reformos ir 
investicijos atitinka 3 dalyje nustatytus 
vertinimo kriterijus.

4. Jeigu atitinkama valstybė narė 
paprašė paskolos paramos, kaip nurodyta 
12 straipsnyje, Komisija įvertina, ar 
prašymas dėl paskolos paramos atitinka 13 
straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, 
visų pirma, ar su paskolos prašymu 
susijusios papildomos ekonomikos augimą 
skatinančios reformos ir tvarios 
investicijos atitinka 3 dalyje nustatytus 
vertinimo kriterijus.
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Or. en

Pakeitimas 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai.

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai. Socialiniai partneriai 
įtraukiami, kai tokios praktinės žinios 
susijusios su darbo politikos klausimais.

Or. en

Pakeitimas 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, vertindama valstybių 
narių atsparumo didinimo ir ekonomikos 
gaivinimo programas, skatina 
tarpvalstybinius projektus, kuriais 
susiejamos kelios valstybės narės, ir teikia 
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jiems pirmenybę.
Komisija, vykdydama dialogą su 
valstybėmis narėmis, skatina skirtingų 
valstybių narių ekonomikos gaivinimo 
planų sinergiją.

Or. en

Pakeitimas 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Sprendimo priėmimo procesas

1. Po to, kai Komisija gauna kiekvienos 
valstybės narės metinius nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, ji Europos Parlamentui 
ir Tarybai deleguotuoju aktu ir ne vėliau 
kaip gegužės 31 d. pateikia ataskaitą, 
kurioje konsoliduojama šių nacionalinių 
planų informacija ir vertinamas siūlomų 
Europos Ekonomikos ir Metinės tvarumo 
ir ekonomikos augimo strategijos tikslų 
įgyvendinimo priemonių poveikis. Ši 
ataskaita, be kita ko: 
a) atspindi, kaip Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė padeda 
siekti ES konkurencingo tvarumo ir 
žaliosios pertvarkos, ekonominės ir 
socialinės sanglaudos, Europos socialinių 
teisių ramsčio ir institucinio atsparumo 
tikslų; 
b) bendrą pagal Priemonę valstybėms 
narėms skiriamo ir mokamo finansinio 
įnašo ir paskolų sumą ir Priemonei skirtų 
pajamų dydį, suskirstytą pagal biudžeto 
eilutes. 

Or. en
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Pakeitimas 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendimas Komisijos pasiūlymas ir Tarybos 
įgyvendinimo sprendimas

Or. en

Pakeitimas 1217
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendimas Sprendimas dėl paskirstymo
Or. en

Pakeitimas 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes 
ir siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Komisija kuo greičiau įvertina 
valstybės narės oficialiai pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą ir siūlo Priemonės 
finansinio įnašo dydį. Kai Komisija 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įvertina teigiamai, ji 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą mobilizuoti Priemonės lėšas. 
Sprendimą mobilizuoti Priemonės lėšas 
drauge priima Europos Parlamentas ir 
Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį 
nuo tos dienos, kai Komisija pateikia 
pasiūlymą. Europos Parlamentas 
sprendimą priima jį sudarančių narių 
balsų dauguma ir trijų penktadalių 
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atiduotų balsų dauguma, o Taryba – 
kvalifikuota balsų dauguma. Komisija, 
pateikdama pasiūlymą dėl sprendimo 
mobilizuoti Priemonės lėšas, Europos 
Parlamentui ir Tarybai taip pat pateikia 
pasiūlymą pervesti lėšas į atitinkamas 
biudžeto eilutes. Nesutarimo atveju 
pradedama trišalio dialogo procedūra.

Or. en

Pakeitimas 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes 
ir siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. 
Sprendimas grindžiamas ekonomikos 



PE657.421v02-00 68/211 AM\1214176LT.docx

LT

pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
vertinimu ir bendravimu su atitinkama 
valstybe nare, taip pat atsižvelgiant į 
galimas korekcijas. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įvertina teigiamai, tame sprendime 
išdėstomi reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
deleguotuoju aktu pagal 26a straipsnį 
priima sprendimą. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įvertina teigiamai, tame sprendime 
išdėstomi ekonomikos augimą skatinančių 
reformų ir tvarių investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant aiškias tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes, kurios 
reikalingos pagal 11 straipsnį skiriamam 
finansiniam įnašui išmokėti dalimis.

Or. en

Pakeitimas 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Po to, kai Europos Parlamentas ir 
Taryba priima sprendimą dėl 16a 
straipsnyje nurodyto deleguotojo akto, 
Komisija per du mėnesius įgyvendinimo 
aktu priima sprendimą dėl kiekvienos 
valstybės narės oficialiai pateikto 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano. Jeigu Komisija valstybės 
narės pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Komisijai pateikus pasiūlymą, 
Taryba įgyvendinimo sprendimu 
patvirtina valstybės narės pateikto 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano vertinimą. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įvertina teigiamai, Komisijos pasiūlyme dėl 
Tarybos įgyvendinimo sprendimo 
išdėstomi reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis



PE657.421v02-00 70/211 AM\1214176LT.docx

LT

GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
deleguotuoju aktu priima sprendimą. Jeigu 
Komisija valstybės narės pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įvertina teigiamai, tame 
sprendime išdėstomi tvarių reformų ir 
investicinių projektų įsipareigojimai, 
kuriuos turi įgyvendinti valstybė narė, 
įskaitant tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, ir pagal 11 straipsnį skiriamas 
finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1225
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. Jeigu 
Komisija valstybės narės pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įvertina teigiamai, tame 
sprendime išdėstomi reformų ir 
investicinių projektų įsipareigojimai, 
kuriuos turi įgyvendinti valstybė narė, 
įskaitant tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, ir pagal 11 straipsnį skiriamas 
finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1226
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, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. Jeigu 
Komisija valstybės narės pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įvertina teigiamai, tame 
sprendime išdėstomi reformų ir 
investicinių projektų įsipareigojimai, 
kuriuos turi įgyvendinti valstybė narė, 
įskaitant tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, ir pagal 11 straipsnį skiriamas 
finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per tris mėnesius 
deleguotuoju aktu priima sprendimą. Jeigu 
Komisija valstybės narės pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įvertina teigiamai, tame 
sprendime išdėstomi reformų ir 
investicinių projektų įsipareigojimai, 
kuriuos turi įgyvendinti valstybė narė, 
įskaitant tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, ir pagal 11 straipsnį skiriamas 
finansinis įnašas.

Or. en
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Pakeitimas 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius deleguotuoju aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1229
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius deleguotuoju aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en



AM\1214176LT.docx 73/211 PE657.421v02-00

LT

Pakeitimas 1230
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius deleguotuoju aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. fr

Pakeitimas 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius deleguotuoju aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en
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Pakeitimas 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per šešias 
savaites deleguotuoju aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgyvendinimo etapu pirmenybė 
turėtų būti teikiama augimą 
skatinančioms reformoms ir tvariems 
investiciniams projektams, suderintiems 
su konkrečiai šaliai skirtomis 
rekomendacijomis.

Or. en

Pakeitimas 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atitinkama valstybė narė prašo 
paskolos paramos, sprendime taip pat 
nustatoma paskolos paramos suma, kaip 
nurodyta 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir 
papildomos reformos bei investiciniai 
projektai, kuriuos turi įgyvendinti valstybė 
narė, kuriai teikiama ta paskolos parama, 
įskaitant papildomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes.

2. Jei atitinkama valstybė narė prašo 
paskolos paramos, Komisijos pasiūlyme 
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo taip 
pat nustatoma paskolos paramos suma, 
kaip nurodyta 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir 
papildomos reformos bei investiciniai 
projektai, kuriuos turi įgyvendinti valstybė 
narė, kuriai teikiama ta paskolos parama, 
įskaitant papildomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atitinkama valstybė narė prašo 
paskolos paramos, sprendime taip pat 
nustatoma paskolos paramos suma, kaip 
nurodyta 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir 
papildomos reformos bei investiciniai 
projektai, kuriuos turi įgyvendinti valstybė 
narė, kuriai teikiama ta paskolos parama, 
įskaitant papildomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes.

2. Jei atitinkama valstybė narė prašo 
paskolos paramos, sprendime taip pat 
nustatoma paskolos paramos suma, kaip 
nurodyta 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir 
papildomos reformos bei tvarūs 
investiciniai projektai, kuriuos turi 
įgyvendinti valstybė narė, kuriai teikiama 
ta paskolos parama, įskaitant papildomas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 1236
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atitinkama valstybė narė prašo 
paskolos paramos, sprendime taip pat 
nustatoma paskolos paramos suma, kaip 
nurodyta 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir 

2. Jei atitinkama valstybė narė prašo 
paskolos paramos, sprendime taip pat 
nustatoma paskolos paramos suma, kaip 
nurodyta 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir, kai 
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papildomos reformos bei investiciniai 
projektai, kuriuos turi įgyvendinti valstybė 
narė, kuriai teikiama ta paskolos parama, 
įskaitant papildomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes.

taikytina, papildomos reformos bei 
investiciniai projektai, kuriuos turi 
įgyvendinti valstybė narė, kuriai teikiama 
ta paskolos parama, įskaitant svarbias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas finansinis 
įnašas nustatomas remiantis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
numatytomis visomis išlaidomis, 
įvertintomis pagal 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Finansinio įnašo suma 
nustatoma taip:

3. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams, kurie 
atitinka 16 straipsnio 3dalyje nustatytus 
kriterijus, skirto finansinio įnašo suma 
nustatoma taip:

Or. en

Pakeitimas 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
numatytomis visomis išlaidomis, 
įvertintomis pagal 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Finansinio įnašo suma 
nustatoma taip:

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis atitinkamos valstybės 
narės siūlomo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano numatytomis 
visomis išlaidomis, įvertintomis pagal 
16 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus; 
Audito Rūmai atlieka jo nepriklausomą 
peržiūrą. Finansinio įnašo suma nustatoma 
taip:

Or. en

Pakeitimas 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
numatytomis visomis išlaidomis, 
įvertintomis pagal 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Finansinio įnašo 
suma nustatoma taip:

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis II priede numatytu 
vertinimu pagal 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, taip pat valstybės 
narės siūlomo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano numatytomis 
visomis išlaidomis. Finansinio įnašo suma 
nustatoma taip:

Or. en

Pakeitimas 1240
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
numatytomis visomis išlaidomis, 
įvertintomis pagal 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Finansinio įnašo 
suma nustatoma taip:

3. 1 dalyje nurodytas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų, 
kurie atitinka 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, finansinis įnašas 
nustatomas remiantis atitinkamos valstybės 
narės siūlomo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano numatytomis 
visomis išlaidomis taip:

Or. en

Pakeitimas 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
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atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai, kartu atsižvelgiant į tai, kad dėl 
kiekvieno B lygio įvertinimo didžiausias 
finansinis įnašas sumažėja 5 proc.;

Or. en

Pakeitimas 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai, kuri mažėja dėl nepriklausomai 
įvertintos nesėkmingo įgyvendinimo 
tikimybės;

Or. en

Pakeitimas 1243
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

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

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 1245
José Gusmão

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

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, kai jam skiriami aukščiausi 
galimi balai, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra lygi 10 straipsnyje 
nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas visiškai, iš 
esmės arba iš dalies atitinka 16 straipsnio 
3 dalyje nustatytus kriterijus, o 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų suma 
yra lygi 10 straipsnyje nurodytam 
didžiausiam finansiniam įnašui tai 
valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

Or. en

Pagrindimas

Komisija įvertina atitikties kriterijams lygį, kad galėtų išmokėjimą susieti su įgyvendinimo 
lygiu.

Pakeitimas 1248
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis 
įnašas neskiriamas. Valstybė narė turės 
per du mėnesius pakeisti planą ir dar 
kartą jį pateikti Komisijai. Komisija per 
vieną mėnesį turės pateikti atsakymą. 
Jeigu Komisija nepateiks vertinimo, kad 
pokyčių pakanka 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytiems kriterijams įgyvendinti, 
atitinkamai valstybei narei finansinis 
įnašas neskiriamas. Atitinkama valstybė 
narė gali pateikti prašymą dėl techninės 
pagalbos pagal techninės paramos 
priemonę, kad per vėlesnius ciklus turėtų 
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galimybę geriau parengti pasiūlymą;
Or. en

Pakeitimas 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai, kartu atsižvelgiant į tai, kad dėl 
kiekvieno B lygio įvertinimo didžiausias 
finansinis įnašas sumažėja 5 proc.;

Or. en

Pakeitimas 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai, kuri mažėja dėl nepriklausomai 
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sumai; įvertintos nesėkmingo įgyvendinimo 
tikimybės;

Or. en

Pakeitimas 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 1252
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;
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sumai;
Or. en

Pakeitimas 1253
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumai;

b) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, kai jam skiriami aukščiausi 
galimi balai, o ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra mažesnė už 10 straipsnyje 
nurodytą didžiausią finansinį įnašą tai 
valstybei narei, tai valstybei narei 
skiriamas finansinis įnašas yra lygus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano bendrai visų numatytų 
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išlaidų sumai;
Or. en

Pakeitimas 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, kai jam neskiriami aukščiausi 
galimi balai, pagal 17 straipsnio 3 dalies a 
punktą arba 17 straipsnio 3 dalies b 
punktą valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas, kuris atitinkamai 
priklauso nuo to, ar visų numatytų išlaidų 
suma yra didesnė už 10 straipsnyje 
valstybei narei skiriamą didžiausią 
finansinį įnašą, jam lygi arba už jį 
mažesnė, proporcingai mažinama 
vadovaujantis II priede nurodytais 
vertinimo kriterijais;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sklandžiai mažinamas valstybei narei skiriamas finansinis įnašas, 
atsižvelgiant į jos ekonomikos gaivinimo planui skirtus vertinimo balus. Tokiu būdu valstybės 
narės skatinamos laikytis Europos teisėkūros institucijos nustatytų prioritetų. Lėšos nėra 
prarandamos visam laikui, nes šaliai suteikiama galimybė peržiūrėti ekonomikos gaivinimo 
planą.

Pakeitimas 1256
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis 
įnašas neskiriamas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas.

c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas. Komisija tinkamai praneša 
apie šį sprendimą ir suteikia galimybę 
atitinkamai valstybei narei pritaikyti savo 
planą arba jį pakeisti pagal 17 straipsnio 
5a dalį.

Or. en

Pakeitimas 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas.

c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas ir taikoma šio straipsnio 5 
dalis.

Or. en
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Pakeitimas 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar siūlomomis priemonėmis ir 
išlaidomis numatoma suteikti Europos 
pridėtinės vertės.

Or. en

Pakeitimas 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

a) finansinis įnašas, mokėtinas tik ne 
mažiau nei dviem dalimis, kai atitinkama 
valstybė narė patenkinamai pasiekia 
nustatytas aiškias su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimu susijusias tarpines reikšmes 
ir siektinas reikšmes; Europos Parlamento 
prašymu, kai nepasiekiama viena ar 
kelios tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės, tolesnės įnašo dalys bus 
nemokamos, kol Europos Parlamentui 
nebus pateiktas tinkamas paaiškinimas;

Or. en

Pakeitimas 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 

a) finansinis įnašas, mokėtinas tik 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas aiškias su 
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atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimu susijusias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes; 
Europos Parlamento prašymu, kai 
nepasiekiama viena ar kelios tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, tolesnės 
įnašo dalys bus nemokamos, kol Europos 
Parlamentui nebus pateiktas tinkamas 
paaiškinimas;

Or. en

Pakeitimas 1262
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
moksliniais įrodymais pagrįstas ir per 
numatytą laiką įgyvendintinas su 
ekonomikos gaivinimo, atsparumo 
didinimo ir pertvarkos plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

Or. en

Pakeitimas 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
įgyvendina ir patenkinamai pasiekia 
nustatytas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

Or. en
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Pakeitimas 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) finansinis įnašas ir, kai taikytina, 
paskolos paramos suma, kuri bus 
mokama išankstinio finansavimo forma 
pagal 11a straipsnį po to, kai bus 
patvirtintas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas;

Or. en

Pakeitimas 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) finansinis įnašas ir, kai taikytina, 
paskolos paramos suma, kuri bus 
mokama išankstinio finansavimo forma 
pagal 11a straipsnį po to, kai bus 
patvirtintas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas;

Or. en

Pakeitimas 1266
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma;

b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma ir su tvarumu susijusio 
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neveikimo kaina;
Or. en

Pakeitimas 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma;

b) augimą skatinančių reformų ir 
tvarių investicinių projektų aprašymas ir 
numatytų visų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų suma;

Or. en

Pakeitimas 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma;

b) reformų ir investicinių priemonių 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma;

Or. en

Pakeitimas 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 
septynerius metus po sprendimo 

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos pagal investicinį projektą turi 
būti sudarytos galimybės įgyvendinti 
investicijas į infrastruktūrą, laikantis 15 
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priėmimo; straipsnio 3 dalies d punkto;
Or. en

Pakeitimas 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 
septynerius metus po sprendimo priėmimo;

1) kiek tai susiję su tvarių investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 
septynerius metus po sprendimo priėmimo;

Or. en

Pakeitimas 1271
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 
septynerius metus po sprendimo priėmimo;

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 
penkerius metus po sprendimo priėmimo;

Or. en

Pakeitimas 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 

1) kiek tai susiję su investicijų 
užbaigimu, investicijų laikotarpis, iki kurio 
pabaigos turi būti įgyvendintas investicinis 
projektas, baigiasi ne vėliau kaip per 
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septynerius metus po sprendimo priėmimo; devynerius metus po sprendimo priėmimo;
Or. en

Pakeitimas 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos reformos, baigiasi ne 
vėliau kaip per ketverius metus po 
sprendimo priėmimo;

2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos augimą skatinančios 
reformos, baigiasi ne vėliau kaip per 
ketverius metus po sprendimo priėmimo;

Or. en

Pakeitimas 1274
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos reformos, baigiasi ne 
vėliau kaip per ketverius metus po 
sprendimo priėmimo;

2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos reformos, baigiasi ne 
vėliau kaip per trejus metus po sprendimo 
priėmimo;

Or. en

Pakeitimas 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos reformos, baigiasi ne 
vėliau kaip per ketverius metus po 

2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos reformos, baigiasi ne 
vėliau kaip per penkerius metus po 
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sprendimo priėmimo; sprendimo priėmimo;
Or. en

Pakeitimas 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo tvarka ir 
tvarkaraštis;

d) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo tvarka ir 
tvarkaraštis, įskaitant konkrečias tarpines 
reikšmes;

Or. en

Pakeitimas 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir

e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, įskaitant metodiką, 
pagal kurią vertinama atitiktis išlaidų 
klimato ir aplinkosaugos srityse tikslams, 
nurodytiems 4a ir 14 straipsniuose, ir

Or. en

Pakeitimas 1278
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir

e) suderinti tvarumo rodikliai, susiję 
su numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir
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Or. en

Pakeitimas 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir

e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir

Or. en

Pakeitimas 1280
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka;

f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų ir 
nepriklausomų audito ataskaitų tvarka;

Or. en

Pakeitimas 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka;

f) Komisijos užtikrinamos 
visapusiškos prieigos prie visų pagrindinių 
susijusių duomenų tvarka;

Or. en

Pakeitimas 1282
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikoma, dalimis mokėtina 
paskolos suma ir su paskolos paramos 
išmokėjimu susijusios papildomos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės.

g) jei taikoma, dalimis mokėtina 
paskolos suma ir, kai taikytina, su 
paskolos paramos išmokėjimu susijusios 
papildomos tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikoma, dalimis mokėtina 
paskolos suma ir su paskolos paramos 
išmokėjimu susijusios papildomos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės.

g) jei taikoma, dalimis mokėtina 
paskolos suma ir su paskolos paramos 
išmokėjimu susijusios aiškios papildomos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kad būtų sudaryta galimybė 
reikšmingai sekti pažangą, pasiektą 
taikant Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę, į kiekvieną 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtraukiamos bent penkios 
individualios tarpinės reikšmės, susijusios 
su ne mažiau kaip penkiomis 
individualiomis išmokų dalimis.

Or. en
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Pakeitimas 1285
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
neatitinka 16 straipsnio 3 dalyje išdėstytų 
kriterijų, Komisija neigiamai įvertina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimą planą ir atitinkamai valstybei 
narei neskiriamas joks finansinis įnašas. 
Tokiu atveju Komisija per du mėnesius 
nuo tada, kai valstybė narė pateikė 
pasiūlymą, praneša apie tinkamai pagrįsto 
vertinimo išvadas. Atitinkama valstybė 
narė gali prašyti techninės paramos pagal 
Reglamentą XX/YYYY [Techninės 
paramos priemonė], kad planas būtų iš 
dalies arba visiškai pakeistas.

Or. en

Pakeitimas 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
tris mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, praneša apie tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas. Susijusią 
informaciją Komisija vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai; Kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali 
pakviesti Komisijos narius atvykti į 
komitetą pateikti paaiškinimo dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo plano neigiamo įvertinimo.
Or. en

Pakeitimas 1287
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas. 
Komisija Europos Parlamentui turi 
pateikti visą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji prie 
sprendimo prideda tinkamai pagrįstą 
vertinimą. Atitinkama valstybė narė gali 
pateikti kitą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir taip pat 
pasinaudoti techninės pagalbos priemone.

Or. en

Pakeitimas 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji 
atitinkamai valstybei narei ir Europos 
Parlamentui ir Tarybai kuo greičiau 
praneša apie tinkamai pagrįsto vertinimo 
išvadas.

Or. en

Pakeitimas 1290
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto ir išsamaus vertinimo 
išvadas.

Or. en

Pakeitimas 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per du 
mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, praneša tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas.

Or. en
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Pakeitimas 1292
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
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per du 
mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, praneša tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas.

Or. en

Pakeitimas 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai Komisija neigiamai įvertina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, vadovaujantis 17 
straipsnio 3c dalimi, ji atitinkamai 
valstybei narei pateikia rekomendaciją per 
tris mėnesius nuo neigiamo Komisijos 
vertinimo pateikimo dienos iš dalies 
pakeisti arba visiškai pakeisti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
laikantis šio reglamento 18 straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 4 dalies d punkte nurodyta 
įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, e 
punkte nurodyti atitinkami rodikliai, susiję 
su numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, f punkte nurodyta 
Komisijos užtikrinamos prieigos prie 
pagrindinių susijusių duomenų tvarka ir, jei 
taikoma, g punkte nurodytos su paskolos 
paramos išmokėjimu susijusios papildomos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 
išsamiau išdėstomi veiklos susitarime, dėl 
kurio priėmus 1 dalyje nurodytą sprendimą 
turi susitarti atitinkama valstybė narė ir 
Komisija.

6. 4 dalies d punkte nurodyta 
įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, e 
punkte nurodyti atitinkami rodikliai, susiję 
su numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, f punkte nurodyta 
Komisijos užtikrinamos prieigos prie 
pagrindinių susijusių duomenų tvarka ir, jei 
taikoma, g punkte nurodytos su paskolos 
paramos išmokėjimu susijusios papildomos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 
išsamiau išdėstomi veiklos susitarime, dėl 
kurio priėmus 1 dalyje nurodytą sprendimą 
turi susitarti atitinkama valstybė narė ir 
Komisija. Susijusią informaciją, įskaitant 
veiksmų susitarimą, Komisija, priėmusi 
sprendimą, nedelsdama vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 4 dalies d punkte nurodyta 
įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, e 
punkte nurodyti atitinkami rodikliai, susiję 
su numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, f punkte nurodyta 
Komisijos užtikrinamos prieigos prie 
pagrindinių susijusių duomenų tvarka ir, jei 
taikoma, g punkte nurodytos su paskolos 
paramos išmokėjimu susijusios papildomos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 
išsamiau išdėstomi veiklos susitarime, dėl 
kurio priėmus 1 dalyje nurodytą sprendimą 
turi susitarti atitinkama valstybė narė ir 
Komisija.

6. 4 dalies d punkte nurodyta 
įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, e 
punkte nurodyti atitinkami rodikliai, susiję 
su aiškių tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, f punkte nurodyta 
Komisijos užtikrinamos prieigos prie 
pagrindinių susijusių duomenų tvarka ir, jei 
taikoma, g punkte nurodytos su paskolos 
paramos išmokėjimu susijusios 
papildomos, aiškios tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės išsamiau išdėstomi 
veiklos susitarime, dėl kurio priėmus 1 
dalyje nurodytą sprendimą turi susitarti 
atitinkama valstybė narė ir Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1297
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

7. X XXXX 20XX Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo papildomai išaiškinami 
Priemonės lėšų skyrimo procedūros 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

7. Taryba kvalifikuota balsų 
dauguma priima įgyvendinimo 
sprendimus, nurodytus 1 dalyje, paprastai 
per keturias savaites nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji 
aktai priimami laikantis 25 straipsnio 
a dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji 
aktai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1304
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji 
aktai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Priėmus deleguotuosius aktus 
pagal 7 dalį, Komisija viešai paskelbia 
planą.

Or. en

Pakeitimas 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
1. Atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai 
įgyvendinti nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
kad būtų išnaudoti visi ekonomikos 
gaivinimo pajėgumai, ir nepažeidžiant šio 
reglamento 15 straipsnio 2 dalyje ir 16a 
straipsnyje nustatytų nuostatų, valstybės 
narės savo pirmąjį ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą pristato ne 
vėliau nei 2021 m. vasario 28 d.
2. Valstybės narės plano projektą 
Komisijai pateikia nuo 2020 m. spalio 
15 d. kartu su kitų metų biudžetu.
3. Nepažeidžiant šio reglamento 16 
straipsnyje priimtų nuostatų, Komisija 
įvertina 2021 m. nacionalinį ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
kaip atskaitos tašku remdamasi 2019 ir 
2020 m. Semestro cikluose valstybėms 
narėms skirtomis konkrečioms šalims 
skirtomis rekomendacijomis.
4. Nepažeidžiant šio reglamento 16 
straipsnyje priimtų nuostatų, Komisija ne 
vėliau nei 2020 m. kovo 31 d. priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo laikomasi 16a 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų.
5. Po to, kai Europos Parlamentas ir 
Taryba priima sprendimą dėl šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto deleguotojo 
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akto, Komisija veikia vadovaudamasi šio 
reglamento 17 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Operatyvinės veiklos susitarimas

Komisija deleguotuoju aktu konkrečiai 
nurodo operatyvinės veiklos susitarimų 
turinį, kaip nurodyta 17 straipsnio 6 
dalyje, kad būtų skatinamas valstybių 
narių nacionalinių ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų 
nuoseklumas ir suderinamumas ir būtų 
teikiami standartizuoti duomenys 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo rezultatų suvestinės reikmėms, 
kaip nurodyta 21a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1308
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano dalinis keitimas

Valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano papildymas, 
dalinis keitimas ir pakeitimas

Or. en

Pakeitimas 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

1. Jeigu dalies ar viso valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano, įskaitant atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, dėl 
objektyvių aplinkybių nebegali įgyvendinti 
arba kai atitinkama valstybė narė nustato 
svarbias papildomų investicijų ir reformų 
priemones, kurios pagal šį reglamentą 
gali būti teikiama parama, susijusi su 
papildomu finansiniu įnašu, kaip 
nurodyta 11 straipsnio 2 dalyje, atitinkama 
valstybė narė Komisijai gali pateikti 
argumentuotą prašymą iš dalies arba 
visiškai pakeisti 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytus sprendimus. Šiuo tikslu valstybė 
narė gali pasiūlyti iš dalies pakeistą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 1310
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

1. Valstybės narės gali pateikti 
argumentuotą prašymą papildyti, iš dalies 
arba visiškai pakeisti 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytus sprendimus. Šiuo tikslu 
atitinkama valstybė narė gali pasiūlyti 
papildomą, iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.
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didinimo planą.
Or. en

Pakeitimas 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą pasiūlyti Europos Parlamentui ir 
Tarybai iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą ne vėliau kaip iki spalio 15 d. iš 
dalies arba visiškai pakeisti 17 straipsnio 1 
ir 2 dalyse nurodytus sprendimus. Šiuo 
tikslu valstybė narė gali pasiūlyti iš dalies 
pakeistą metinį ekonomikos gaivinimo ir 
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didinimo planą. atsparumo didinimo planą.
Or. en

Pakeitimas 1313
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, rengdamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, nenumatė, kad per šešis 
mėnesius nuo šio Reglamento paskelbimo 
oficialiajame leidinyje dienos jie bus 
atnaujinti atsižvelgiant į naują 
[Reglamento, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] 
2030 m. klimato tikslą. Komisija įvertina 
pagal 16 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus atnaujintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
ir juos atmeta, jeigu jie neatitinka 
[Reglamento, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)].

Or. en

Pakeitimas 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės per šešis mėnesius 
nuo šio Reglamento paskelbimo 
oficialiajame leidinyje dienos atnaujina 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą pagal naują [Reglamento, 
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kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas) 2030 m. 
klimato tikslą. Komisija įvertina pagal 16 
straipsnyje nustatytus reikalavimus 
atnaujintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir atmeta 
planus, jeigu jie neatitinka Reglamento, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas). 

Or. en

Pakeitimas 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai nustatoma, kad valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai atitinka 16 
straipsnio 3 dalį, kai jam neskiriami 
aukščiausi galimi balai, atitinka valstybė 
narės Komisijai gali pateikti 
argumentuotą prašymą iš dalies arba 
visiškai pakeisti 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus sprendimus. Šiuo tikslu 
valstybė narė gali pasiūlyti iš dalies 
pakeistą arba naują ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 2. Jeigu Komisija mano, kad 
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atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį. Šiuo peržiūrėtu sprendimu 
suteikta finansinė parama yra ne didesnė 
už pirminėje procedūroje skirtą finansinę 
paramą.

Or. en

Pakeitimas 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 
17 straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo Europos Komisijai ir Tarybai 
pateikia pasiūlymą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1318
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano papildymą, 
dalinį keitimą arba pakeitimą, Komisija 
pagal 16 straipsnio nuostatas įvertina 
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mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

naująjį pasiūlymą ir per du mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo priima naują 
sprendimą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per du 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per du 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija iš esmės turėtų būti susipažinusi su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 



PE657.421v02-00 112/211 AM\1214176LT.docx

LT

didinimo plano turiniu, pakeitimams vertinti skirtas trumpesnis terminas yra pagrįstas.

Pakeitimas 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per du 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per du 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
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Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per šešias 
savaites nuo oficialaus prašymo pateikimo 
priima naują sprendimą pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1324
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
papildymo, dalinio keitimo ar pakeitimo, ji 
per du mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo prašymą atmeta, atitinkamai 
valstybei narei suteikusi galimybę per 
vieną mėnesį nuo pranešimo apie 
Komisijos išvadas pateikti savo tinkamai 
pagrįstas pastabas. Atitinkama valstybė 
narė gali prašyti techninės paramos pagal 
Reglamentą XX/YYYY [Techninės 
paramos priemonė], kad plane būtų 
atsižvelgta į Komisijos tinkamai 
parengtose išvadose nurodytus 
susirūpinimą keliančius klausimus.

Or. en
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Pakeitimas 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per du mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas. Kompetentingi Europos 
Parlamento komitetai gali pakviesti 
Komisijos narius atvykti į komitetą 
pateikti paaiškinimo dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
neigiamo įvertinimo. 

Or. en

Pakeitimas 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius 
nuo oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per šešias savaites nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per tris savaites nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

Or. en
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Pakeitimas 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per du mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per du mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija iš esmės turėtų būti susipažinusi su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano turiniu, pakeitimams vertinti skirtas trumpesnis terminas yra pagrįstas.
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Pakeitimas 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per du mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per du mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tais atvejais, kai pakoreguotas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas viršija metiniu 
deleguotuoju aktu patvirtintą bendrą 
išmokamą sumą, Komisija priima naują 
deleguotąjį aktą, kuriuo įvertinamas 
poveikis Sąjungos strategijai ir Metinės 
tvarumo ir ekonomikos augimo strategijos 
tikslams ir apskaičiuojami nauji 
finansiniai įnašai ir paskolos.

Or. en

Pakeitimas 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Programos Europos pridėtinė vertė

1) Komisija iki 2022 m. liepos 31 d. 
paskelbs viešąjį konkursą dėl Europos 
pridėtinės vertės turinčių projektų.
2) Didžiausias projektų pasiūlymų bendro 
finansavimo lygis ne didesnis nei 50 proc.
3) Už atskirus projektų pasiūlymus 
gautina suma neviršija 
5 000 000 000 EUR.
4) Komisija per tris mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo dienos įvertina 
tinkamus projektus.
5) Komisija įvertina gautus projektų 
pasiūlymus taikydama standartus, kurie 
panašūs į nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinimui nustatytus standartus.
6) Komisija įvertina tinkamumą pagal 18b 
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straipsnyje nustatytus kriterijus.
Or. en

Pakeitimas 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Programos Europos pridėtinė vertė. 

Tinkamumas
Pagal šią programą vykdomais projektais 
kuo labiau didinama Sąjungos pridėtinė 
vertė ir poveikis ir remiami strateginius 
Europos interesus atitinkantys Sąjungos 
politikos tikslai, jie apima ne mažiau kaip 
dvi valstybės nares ir jais stiprinamas 
visos Sąjungos konkurencingumas.

Or. en

Pakeitimas 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinių įnašų mokėjimo, sustabdymo ir 
panaikinimo taisyklės

Finansinių įnašų mokėjimo, sustabdymo, 
susigrąžinimo ir panaikinimo taisyklės

Or. en

Pakeitimas 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
Komisijos sprendimas yra individualus 

1. 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sprendimas yra individualus teisinis 
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teisinis įsipareigojimas, kaip apibrėžta 
Finansiniame reglamente, kuris gali būti 
grindžiamas bendrais įsipareigojimais. Jei 
taikoma, biudžetiniai įsipareigojimai gali 
būti suskaidyti į kelerius metus mokamas 
metines dalis.

įsipareigojimas, kaip apibrėžta 
Finansiniame reglamente, kuris gali būti 
grindžiamas bendrais įsipareigojimais. Jei 
taikoma, biudžetiniai įsipareigojimai gali 
būti suskaidyti į kelerius metus mokamas 
metines dalis.

Or. en

Pakeitimas 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 1337
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 1339
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą, kartu 
atsižvelgiant į įvairias kiekvienos valstybės 
narės socialines ir ekonomines 
aplinkybes. Šiame straipsnyje nurodyti 
Komisijos sprendimai priimami laikantis 
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
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mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 25a straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 25 straipsnio a punkto.

Or. en

Pakeitimas 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais. 
Šiame straipsnyje nurodyti Komisijos 
sprendimai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes



PE657.421v02-00 122/211 AM\1214176LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2021 m., atsižvelgiant į Komisijos 
priimtą 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
teisinį įsipareigojimą ir kai to prašo 
valstybė narė teikdama ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
Komisija sumoka išankstinį finansavimą, 
kuris yra ne didesnis kaip 20 proc. teisinio 
įsipareigojimo dydžio, teikiamas 
negrąžintinos paramos forma, ir, kai 
taikytina, ne mažesnis kaip 20 proc. 
paskolos paramos dydžio, teikiamas 
paskolos turto forma, kaip nurodyta 19 
straipsnyje. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 116 straipsnio 1 dalies, 
Komisija atitinkamą mokėjimą atliks per 
du mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija 
priims 19 straipsnyje nurodytą teisinį 
įsipareigojimą.
Išankstinio finansavimo atvejais pagal 2a 
dalį finansiniai įnašai ir, kai taikytina, 
paskolos parama, kuri bus mokama taip, 
kaip nurodyta 17 straipsnio 4 dalies a 
punkte, bus proporcingai koreguojama.
Jeigu Komisija nustato, kad akivaizdžiai 
regresuojama siekiant vienos ar daugiau 
tarpinių reikšmių ar siektinų reikšmių 
arba kai pasiekta nepakankama pažanga 
siekiant atitinkamų siektinų reikšmių ar 
tarpinių reikšmių, Komisija nedelsdama 
susigrąžina išankstinio finansavimo dalį, 
atitinkančią tam tikras investicijas ir 
reformas. Kartu Komisija laikinai 
sustabdo vykdomas procedūras, kol 
valstybė narė raštu pateikia paaiškinimą 
ir grąžina nepagrįstai gautas lėšas.

Or. en

Pakeitimas 1344
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamos valstybės narės prašymą, 
patvirtina išankstinį finansavimą, kuris 
sudaro ne mažiau kaip 20 proc. bendros 
paramos lėšų, skirtų priėmus sprendimą, 
kuriuo patvirtintas ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planas.

Or. en

Pakeitimas 1345
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija sumų niekada neturėtų 
finansuoti iš anksto, ypač tada, kai yra 
abejonių dėl teisinės valstybės principų 
laikymosi atitinkamose šalyse.

Or. de

Pakeitimas 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
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kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
įgyvendinti šie kriterijai:

1) ar patenkinamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
sprendime išdėstytos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės. Atliekant vertinimą taip 
pat atsižvelgiama į 17 straipsnio 6 dalyje 
nurodytą veiklos susitarimą. Komisijai 
padeda ekspertai;
2) ar po to, kai buvo priimta ši 
priemonė, valstybė narė nepanaikino 
ankstesnių reformų, kurios buvo priimtos 
atsižvelgiant į Europos semestro gaires, 
taip, kad būtų apeita rekomendacijos 
esmė;
3) ar paramos gavėjai įvykdė pagal 
26 straipsnio 1 dalį prisiimtą 
įsipareigojimą.

Or. en

Pagrindimas

Komisija nesuteiktų leidimo išmokėti finansinio įnašo, jeigu Sąjungos finansavimo gavėjai 
nepripažintų Sąjungos finansavimo kilmės ir neužtikrintų jo matomumo.

Pakeitimas 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 

3. Atsižvelgiant į išankstinį 
finansavimą pagal 19 straipsnio 2a dalį, 
įgyvendinusi Komisijos deleguotuoju aktu 
patvirtintame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nurodytas 
atitinkamas sutartas tarpines reikšmes ir 
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Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, jei 
taikoma, paskolos dalį. Tokius mokėjimo 
prašymus valstybės narės gali teikti 
Komisijai du kartus per metus. Per du 
mėnesius nuo prašymo gavimo Komisija 
įvertina, ar patenkinamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
sprendime išdėstytos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės; tai apima išsamų lėšų 
paskirstymo veiklai, kuria smarkiai 
prisidedama prie klimato kaitos poveikio 
švelninimo arba prisitaikymo prie jos 
pagal Reglamento (ES) 2020/852 10 ir 11 
straipsnius, vadovaujantis 4a straipsnio 3 
dalies deleguotuoju aktu, vertinimą. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinio įnašo dalį, 
atitinkančią pasiektas siektinas reikšmes 
ir tarpines reikšmes, ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Lėšų išmokėjimas turi atitikti pasiektas 
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susitarimą. Komisijai padeda ekspertai. sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Atliekant vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į 17 straipsnio 6 dalyje 
nurodytą veiklos susitarimą. Komisijai 
padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

3. Įgyvendinusi Komisijos 
deleguotuoju aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda išorės 
ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai kas 
ketvirtį. Per du mėnesius nuo prašymo 
gavimo Komisija įvertina, ar patenkinamai 
pasiektos 17 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime išdėstytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės. Atliekant 
vertinimą taip pat atsižvelgiama į 17 
straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai keturis 
kartus per metus. Per vieną mėnesį nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

3. Įgyvendinusi Komisijos 
deleguotuoju aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 

3. Įgyvendinusi Komisijos 
deleguotuoju aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
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1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1354
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

3. Įgyvendinusi Komisijos 
deleguotuoju aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. fr

Pakeitimas 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 

3. Įgyvendinusi Komisijos 
deleguotuoju aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas sutartas aiškias 
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sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti 
finansinį įnašą ir, jei taikoma, paskolos 
dalį. Tokius mokėjimo prašymus valstybės 
narės pateikia Komisijai du kartus per 
metus. Per du mėnesius nuo prašymo 
gavimo Komisija įvertina, ar patenkinamai 
pasiektos 17 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime išdėstytos aiškios 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

3. Įgyvendinusi Komisijos 
deleguotuoju aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas sutartas aiškias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti 
finansinį įnašą ir, jei taikoma, paskolos 
dalį. Tokius mokėjimo prašymus valstybės 
narės pateikia Komisijai du kartus per 
metus. Per du mėnesius nuo prašymo 
gavimo Komisija įvertina, ar patenkinamai 
pasiektos 17 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime išdėstytos aiškios 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą.

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą. Kiekvienas sprendimas atlikti 
mokėjimą turėtų būti vykdomas tik tuo 
atveju, jeigu pasiektos atitinkamos 
tarpinės reikšmės ir po ankstesnio 
mokėjimo užfiksuota akivaizdi pažanga. 
Jeigu Komisija nustato, kad akivaizdžiai 
regresuojama siekiant vienos ar daugiau 
siektinų reikšmių ar tarpinių reikšmių 
arba kai valstybė narė sistemingai 
nevykdo savo įsipareigojimų, prisiimtų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane, ji susigrąžina visą 
ankstesnį finansavimą, atitinkantį tam 
tikras tarpines reikšmes ar siektinas 
reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą.

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą. Kiekvienas sprendimas atlikti 
mokėjimą turėtų būti vykdomas tik tuo 
atveju, jeigu pasiektos atitinkamos 
tarpinės reikšmės ir po ankstesnio 
mokėjimo užfiksuota akivaizdi pažanga.

Or. en

Pakeitimas 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą.

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą. Visose konsultacijose, kurios 
rengiamos prieš Komisijai priimant 
sprendimą, vienodomis sąlygomis kaip 
biudžeto valdymo institucijos dalyvauja 
Europos Komisija ir Taryba.

Or. en

Pakeitimas 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą.

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą. Lėšos turėtų būti skirstomos 
laipsniškai ir turėtų priklausyti nuo 
pasiektų tarpinių reikšmių.

Or. en

Pakeitimas 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą.

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą, kuriuo leidžiama išmokėti 
finansinį įnašą pagal Finansinį reglamentą.

Or. en
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Pakeitimas 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisijos įvertinimas teigiamas, ji 
priima sprendimą, kuriuo leidžiama 
išmokėti finansinį įnašą pagal Finansinį 
reglamentą.

Jei Komisijos trijų kriterijų įvertinimas 
teigiamas, ji priima sprendimą, kuriuo 
leidžiama išmokėti finansinį įnašą pagal 
Finansinį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atlikusi 3 dalyje nurodytą 
vertinimą Komisija nustato, kad 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime 
išdėstytos tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės nėra patenkinamai pasiektos, viso 
ar dalies finansinio įnašo mokėjimas yra 
sustabdomas. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
atitinkama valstybė narė gali pateikti savo 
pastabas.

4. Jeigu atlikusi 3 dalyje nurodytą 
vertinimą Komisija nustato, kad 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime 
išdėstytos aiškios tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės nėra patenkinamai 
pasiektos, mokėjimo paraiškos yra 
sustabdomos. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
atitinkama valstybė narė gali pateikti savo 
pastabas.

Europos Parlamentas gali inicijuoti įnašo 
mokėjimo sustabdymą po to, kai bus 
nepatenkinamai pasiekta viena arba 
kelios aiškios tarpinės reikšmės arba 
siektinos reikšmės, nustatytos 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime.

Or. en

Pakeitimas 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atlikusi 3 dalyje nurodytą 
vertinimą Komisija nustato, kad 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime 
išdėstytos tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės nėra patenkinamai pasiektos, viso 
ar dalies finansinio įnašo mokėjimas yra 
sustabdomas. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
atitinkama valstybė narė gali pateikti savo 
pastabas.

4. Jeigu atlikusi 3 dalyje nurodytą 
vertinimą Komisija nustato, kad 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime 
išdėstytos aiškios tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės nėra patenkinamai 
pasiektos, mokėjimo paraiškos yra 
sustabdomos. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
atitinkama valstybė narė gali pateikti savo 
pastabas. Europos Parlamentas gali 
inicijuoti įnašo mokėjimo sustabdymą po 
to, kai bus nepatenkinamai pasiekta viena 
arba kelios aiškios tarpinės reikšmės arba 
siektinos reikšmės, nustatytos 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime.

Or. en

Pakeitimas 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės.

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos aiškios 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas tik 
tuo atveju, jeigu valstybė narė ėmėsi 
būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų 
pakankamai pasiektos 17 straipsnio 1 
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reikšmės ir siektinos reikšmės. dalyje nurodytos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 1367
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės.

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 1368
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidus įsipareigojimus, įskaitant 
principą „nedaryti didelės žalos“, ir 
nesiimant pertvarkos plane nustatytų 
reikiamų priemonių, sumokėtos įnašo 
dalys susigrąžinamos iš atitinkamos 
valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepanaudotas lėšas bus galima 
panaudoti visos Europos projektams, 
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vykdomiems pagal daugiametę finansinę 
programą; jais prisidedama prie 
konvergencijos ir mažinami regionų 
skirtumai.

Or. en

Pakeitimas 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą.

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, finansinio įnašo sumą skirs 
regioninės ir vietos valdžios institucijoms 
ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, 
įskaitant socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės organizacijas, kurie 
padeda spręsti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nustatytus 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą ir susigrąžina jau išmokėtas 
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įnašo sumą. dalis.
Or. en

Pakeitimas 1372
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą.

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina ir 
susigrąžina finansinio įnašo sumą.

Or. en

Pakeitimas 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą.

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina atitinkamą 
finansinio įnašo sumą.

Or. en

Pakeitimas 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal 
Finansinio reglamento 14 straipsnio 
1 dalį.

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma teikiama regioninės ir vietos 
valdžios institucijoms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, kurie padeda 
spręsti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nustatytus 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

7. Jeigu per Komisijos arba Europos 
Parlamento sprendime nustatytą terminą, 
bet ne vėliau nei per aštuonis mėnesius 
nuo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
sprendimo priėmimo dienos atitinkama 
valstybė narė nepadaro apčiuopiamos 
pažangos, susijusios su bet kuria 
atitinkama aiškia tarpine reikšme ir 
siektina reikšme, finansinio įnašo suma 
panaikinama pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma ir jau išmokėtos dalys 
susigrąžinamos, taikant 105 proc. 
grąžinimo tarifą.

Or. en

Pakeitimas 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį. 
Grąžinamas bet koks išankstinis 
finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 1378
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
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reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama ir susigrąžinama 
pagal Finansinio reglamento 14 straipsnio 
1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

7. Jeigu per šešis mėnesius nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo vertinimą dėl to, ar 
padaryta apčiuopiama pažanga, pateikti 
pastabas, priima sprendimą dėl finansinio 
įnašo panaikinimo.

Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo vertinimą dėl to, ar 
padaryta apčiuopiama pažanga, pateikti 
pastabas, priima sprendimą dėl finansinio 
įnašo panaikinimo ir, kai taikytina, 
išankstinio finansavimo grąžinimo.

Or. en

Pakeitimas 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo vertinimą dėl to, ar 
padaryta apčiuopiama pažanga, pateikti 
pastabas, priima sprendimą dėl finansinio 
įnašo panaikinimo.

Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo vertinimą dėl to, ar 
padaryta apčiuopiama pažanga, pateikti 
pastabas, pateikia pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl finansinio 
įnašo panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija deleguotuoju aktu, kuris 
bus priimtas prieš patvirtinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus pagal 17 straipsnį, 
išdėsto konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, 
lėšų mokėjimo sustabdymo, panaikinimo 
ir lėšų susigrąžinimo patikimo finansų 
valdymo reikmėms. Gerbiant valstybių 
narių teisę pateikti pastabas, nustatomos 
atitinkamos prieštaravimų procedūros, 
jeigu Komisija nustatys, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
nebuvo patenkinamai įgyvendintas. 
Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis, OLAF, Europos 
prokuratūra ir Audito Rūmais, užtikrins, 
kad būtų apsaugoti su šia priemone susiję 
Sąjungos finansiniai interesai.

Or. en

Pakeitimas 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, apskaičiuojant didesnį 
valstybės narės nacionalinio įnašo į 
Sąjungos biudžeto dydį, bus atsižvelgiama 
į teigiamą plano poveikį, susijusį su 
didesniu BVP vienam gyventojui, kuris 
apskaičiuojamas baigiantis dabartinei 
DFP. Bus sumažinti Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės paramos negaunančių 
valstybių narių metiniai įnašai, 
atsižvelgiant į tai, kad padidintas tų šalių, 
kurios gavo finansinę paramą, įnašas.

Or. en

Pakeitimas 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Bet kokios nepanaudotos šios 
priemonės lėšos nėra naudojamos kitoms 
reikmėms, tačiau yra naudojamos 
Sąjungos bendriems skolinimosi 
poreikiams sumažinti vykdant priemonę 
„Next Generation EU“.

Or. en

Pakeitimas 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Jeigu siekiant bet kokios susijusios 
atitinkamos valstybės narės tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės yra 
sukčiaujama, finansinio įnašo suma 
panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį, o jau 
išmokėtos dalys susigrąžinamos, taikant 
110 proc. grąžinimo tarifą.

Or. en

Pakeitimas 1386
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Sąjungos finansinių interesų apsauga
1. Įgyvendindamos Priemonę 
valstybės narės, kurios gauna arba 
skolinasi Priemonės lėšas, imasi visų 
reikiamų priemonių, kad apsaugotų 
Sąjungos finansinius interesus ir ypač 
užtikrintų, kad visomis pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
vykdomomis reformų ir investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonėmis būtų 
laikomasi taikomų Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų.
2. 13 straipsnio 2 dalyje ir 19 
straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
susitarimuose turėtų būti numatyti 
įsipareigojimai valstybėms narėms:
a) nuolat tikrinti, kad suteiktas 
finansavimas būtų tinkamai naudojamas, 
laikantis visų taikomų taisyklių, ir kad bet 
kokia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane numatyta reformų ir 
investicijų projektų įgyvendinimo 
priemonė būtų tinkamai įgyvendinta, 
laikantis visų taikomų taisyklių, įskaitant 
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Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus;
b) imtis tinkamų priemonių, kuriomis 
būtų užkirstas kelias sukčiavimui, 
korupcijai ir interesų konfliktui, jie būtų 
nustatyti ir išspręsti, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 61 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, ir imtis teisinių priemonių 
pasisavintoms lėšoms susigrąžinti, taip pat 
dėl bet kokių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytų su 
reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimu susijusių priemonių;
c) su prašymu išmokėti finansinį įnašą 
pateikti:
i) valdymo deklaraciją, kad lėšos 
panaudotos numatytam tikslui, kad su 
prašymu išmokėti finansinį įnašą pateikta 
informacija yra išsami, tiksli ir patikima ir 
kad įgyvendintomis kontrolės sistemomis 
reikiamai užtikrinama, kad lėšos buvo 
valdomos laikantis visų taikomų taisyklių 
ir
ii) atliktų auditų ir kontrolės priemonių 
santrauka, įskaitant nustatytus trūkumus 
ir bet kokius taisomuosius veiksmus, 
kurių imtasi;
d) lėšų naudojimo audito ir kontrolės 
reikmėms elektroniniu formatu ir į bendrą 
duomenų bazę rinkti su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
numatytomis reformų ir investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonėmis 
susijusius šių kategorijų duomenis:
i) galutinio lėšų gavėjo pavadinimą;
ii) rangovo ar subrangovo pavadinimą, 
kai galutinis lėšų gavėjas sudaro sutartį 
su valdžios institucija, laikydamasis 
Sąjungos arba nacionalinių viešųjų 
pirkimų nuostatų;
iii) lėšų gavėjo faktiškojo (-ųjų) 
savininko (-ų) arba rangovo vardą, 
pavardę ir gimimo datą, kaip nurodyta 
2015 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo 
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pinigų plovimui ar teroristų finansavimui 
prevencijos 3 straipsnio 6 dalyje;
iv) bet kokių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytų 
reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonių sąrašą, bendrą 
viešojo finansavimo dydį, nurodant pagal 
Priemonę ir iš kitų Sąjungos fondų 
išmokėtų lėšų sumą:
e) taikyti įpareigojimą visiems galutiniams 
išmokėtų lėšų, skirtų gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytoms 
reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonėms, gavėjams arba 
visiems kitiems asmenims ar subjektams, 
susijusiems su jų įgyvendinimu, kad 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai 
ir Audito Rūmams būtų leidžiama 
naudotis savo teisėmis, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 129 straipsnio 1 
dalyje, ir visiems išmokėtų lėšų 
galutiniams gavėjams taikyti panašius 
įpareigojimus;
f) užtikrinti, kad įrašai atitiktų Finansinio 
reglamento 132 straipsnį.
3. 13 straipsnio 2 dalyje ir 19 
straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
susitarimuose taip pat turi būti numatyta 
Komisijos teisė proporcingai sumažinti 
pagal Priemonę teikiamą paramą ir 
susigrąžinti bet kokią mokėtiną sumą į 
sąjungos biudžetą arba prašyti anksčiau 
grąžinti paskolą, jeigu esama sukčiavimo, 
korupcijos ir interesų konfliktų, kurie 
kenkia Sąjungos finansiniams interesams, 
arba jeigu dėl šių susitarimų 
įsipareigojimai nevykdomi. Komisija, 
nustatydama grąžintiną, sumažintą arba 
anksčiau grąžintiną sumą, laikosi 
proporcingumo principo ir turėtų 
atsižvelgti į sukčiavimo, korupcijos ir 
interesų konflikto, kurie lenkia Sąjungos 
finansiniams interesams, arba 
įsipareigojimų nevykdymo rimtumą. 
Valstybėms narės suteikiama galimybė 
pateikti savo pastabas iki to laiko, kai 
suma sumažinama arba reikalaujama ją 
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anksčiau grąžinti.
Or. en

Pakeitimas 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Dialogas ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo klausimu
1. Kad būtų pagerintas Sąjungos 
institucijų, visų pirma Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos, 
dialogas ir būtų užtikrintas didesnis 
skaidrumas ir atskaitomybė, 
kompetentingi Europos Parlamento 
komitetai gali pakviesti Tarybos ir jos 
parengiamųjų organų, Komisijos ir, kai 
taikoma, Euro grupės atstovus atvykti į 
komitetą ir aptarti visas priemones, kurių 
imtasi pagal šį reglamentą ir kurios 
priimtos pagal Tarybos reglamentą 
XXX[EURI].
2. Siekiant užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę, kompetentingi 
Europos Parlamento komitetas (-ai) gali 
pakviesti už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus atsakingus 
valstybių narių atstovus ir prireikus 
nacionalines nepriklausomas fiskalines 
institucijas atvykti į komitetą pristatyti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano ir šiame reglamente 
numatytų bei pagal jį priimtų priemonių.
3. Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui vienu metu pateikia visą 
atitinkamų valstybių narių pateiktą 
informaciją, kuri svarbi institucijoms, kad 
jos galėtų vykdyti pagal šį reglamentą 
prisiimtus įsipareigojimus. Neskelbtinos 
arba konfidencialios informacijos 
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perdavimui gali būti taikomi konkretūs 
įsipareigojimai laikytis konfidencialumo.
4. Komisijos Tarybai arba bet kuriam 
iš jos parengiamųjų organų perduota 
informacija, susijusi su šiuo reglamentu 
ar jo įgyvendinimu, vienu metu 
pateikiama Europos Parlamentui, jei 
reikia, taikant konfidencialumo 
susitarimus. Atitinkamiems Parlamento 
komitetams reikėtų pranešti susijusias 
Tarybos parengiamuosiuose organuose 
surengtų diskusijų išvadas.

Or. en

Pakeitimas 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Priemonės, kuriomis Priemonė siejama su 
Sąjungos biudžeto apsauga tuo atveju, kai 
įgyvendinamų projektų pažanga mažėja

1. Jeigu Komisija nustato, kad 
akivaizdžiai regresuojama siekiant vienos 
ar daugiau tarpinių reikšmių ar siektinų 
reikšmių, ji susigrąžina su atitinkamomis 
tarpinėmis reikšmėmis ar siektinomis 
reikšmėmis susijusį finansavimą.
2. Be to, valstybė narė grąžina 
Komisijai visus pagal 19 straipsnį jai 
išmokėtus finansinius įnašus, susijusius 
su reformų įsipareigojimais, jeigu per 
penkerius metus nuo išmokėjimo 
atitinkamoje valstybėje narėje iš esmės 
pasikeitė sąlygos, kuriomis buvo galima 
atlikti tokius mokėjimus.
3. Toliau nurodyti atvejai yra esminis 
sąlygų, kuriomis buvo galima atlikti 
mokėjimą, pasikeitimas:
a) reformų įsipareigojimų įgyvendinimą 
lėmę elementai iš esmės pakeisti arba
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b) reformų įsipareigojimų įgyvendinimą 
lėmę elementai iš esmės pakeisti kitomis 
priemonėmis.
4. Atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, Komisija priima sprendimą dėl 
įnašo grąžinimo.

Or. en

Pakeitimas 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Teisinė valstybė

Iki to laiko, kai prieš valstybę narę pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 7 
straipsnį pradėta vykdyti procedūra 
oficialiai užbaigiama, valstybė narė galės 
gauti tik 20 proc. pagal 19 straipsnį 
nustatyto finansinio įnašo.

Or. en

Pakeitimas 1390
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Teisinė valstybė

Valstybės narės, kurioms taikoma pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 7 
straipsnį nustatyta procedūra, gali gauti 
tik 25 proc. pagal 19 straipsnį nustatyto 
finansinio įnašo. 

Or. en
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Pakeitimas 1391
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b straipsnis
Nekintamumo ir lėšų susigrąžinimo išlyga
1. Valstybė narė grąžina Komisijai 
visus pagal 19 straipsnį jai išmokėtus 
finansinius įnašus, susijusius su reformų 
įsipareigojimais arba tarpinėmis 
reikšmėmis, jeigu per penkerius metus 
nuo išmokėjimo atitinkamoje valstybėje 
narėje iš esmės pasikeitė sąlygos, 
kuriomis buvo galima atlikti tokius 
mokėjimus.
2. Toliau nurodyti atvejai yra esminis 
sąlygų, kuriomis buvo galima atlikti 
mokėjimą, pasikeitimas:
a) reformų įsipareigojimų įgyvendinimą 
lėmę elementai iš esmės pakeisti arba
b) reformų įsipareigojimų įgyvendinimą 
lėmę elementai iš esmės pakeisti kitomis 
priemonėmis arba
c) pasiektos tarpinės reikšmės, susijusios 
su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, buvo pakeistos arba
d) pasiektos tarpinės reikšmės, susijusios 
su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, buvo smarkiai pakeistos 
kitomis priemonėmis.
3. Atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, Komisija priima sprendimą dėl 
įnašo grąžinimo.
4. Tik iš tiesų naujos reformos gali 
gauti finansavimą pagal šią programą. 
Reformų įsipareigojimai, kurie buvo 
įgyvendinti vykdant ankstesnes programas 
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ir nuo to laiko buvo pakeisti, negali gauti 
finansavimo pagal šią programą. 

Or. en

Pakeitimas 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
5 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitų teikimas ir informacija Ataskaitų teikimas, informacija ir biudžeto 
įvykdymo patvirtinimas

Or. en

Pakeitimas 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių per Europos semestrą 
teikiamos ataskaitos

Valstybių narių teikiamos ataskaitos

Or. en

Pakeitimas 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 

Išbraukta.
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tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus ir 
individualių siūlomų tarpinių reikšmių, 
siektinų reikšmių ir susijusių rodiklių 
įgyvendinimą. Šiuo tikslu valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
naudojamos kaip priemonė pranešti apie 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
deramai atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1396
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus ir 
techninės paramos rekomendacijas, jeigu 
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reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

valstybė narė jos prašė. Šiuo tikslu 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios naudojamos kaip 
priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1397
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, ir pažangą pasiektą 
vadovaujantis ES taksonomija, įskaitant 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytus veiklos 
susitarimus. Šiuo tikslu valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
naudojamos kaip priemonė pranešti apie 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
deramai atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 

Atitinkama valstybė narė du kartus per 
metus praneša apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, įskaitant 17 
straipsnio 6 dalyje nurodytus veiklos 
susitarimus. Šiuo tikslu valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
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reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

naudojamos kaip priemonė pranešti apie 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
deramai atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą du kartus per metus 
praneša apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, įskaitant 17 
straipsnio 6 dalyje nurodytus veiklos 
susitarimus. Šiuo tikslu valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
naudojamos kaip priemonė pranešti apie 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
deramai atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą du kartus per metus 
praneša apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, įskaitant 17 
straipsnio 6 dalyje nurodytus veiklos 
susitarimus. Šiuo tikslu valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
naudojamos kaip priemonė pranešti apie 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
deramai atspindimos du kartus per metus 
teikiamos ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos direktyvoje 2011/85/ES 
nepriklausomos fiskalinės institucijos du 
kartus per metus papildo ir vertina tokias 
ataskaitas, daugiausia dėmesio skirdamos 
pateiktos informacijos, duomenų ir 
prognozių patikimumui, taip pat veiklos 
rezultatams ir bendrai pažangai, padarytai 
siekiant įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Speciali biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra
1. Pagal priemonę skirtoms lėšoms 
taikoma speciali biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, kuria reikėtų 
patvirtinti, ar įgyvendinimas atitinka 
susijusias taisykles, įskaitant patikimo 
finansų valdymo principus.
2. Pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams, ne vėliau kaip kovo 
1 d. Komisija Audito Rūmams, kurie turi 
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visas teises atlikti pagal priemonių skirtų 
lėšų auditą, perduoda preliminarias 
Priemonės finansines ataskaitas kartu su 
tų finansinių metų biudžeto ir finansų 
valdymo ataskaita. Ne vėliau kaip 
ateinančių metų kovo 31 d. Komisija 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą taip 
pat nusiunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
3. Komisija, rengdama galutines 
pagal Priemonę skirtų lėšų finansines 
ataskaitas, atsižvelgia į Audito Rūmų 
pastabą.
4. Kaip nustatyta Finansinio 
reglamento 146 straipsnio 3 dalyje ir 
Europos Parlamentui paprašius, Komisija 
jam pateikia visą informaciją, kurios 
reikia, kad būtų užtikrinta sklandi 
sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų 
biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra.
5. Europos Parlamentas kvalifikuota 
balsų dauguma iki n + 2 metų gegužės 
15 d. priima sprendimą vykdyti specialią 
pagal Priemonę skirto biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą.
6. Vykdant biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą užtikrinama, kad 
Komisija, prieš dar kartą siekdama, kad 
vėl būtų vykdoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, imsis veiksmų dėl 
Europos Parlamento rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Ataskaitų teikimas Europos Parlamentui 

ir Tarybai dėl didesnio Priemonės 
finansavimo.
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Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
perduoda išsamią ataskaitą, susijusią su 
finansiniais įsipareigojimais, kuriuos ji 
sudarė su trečiosiomis šalimis, kad būtų 
finansuojama Priemonė. Ataskaitoje 
pateikiamas aiškus ir patikimas grąžinimo 
planas, nesiremiant DFP pagal 7 
straipsnį. Neskelbtina arba konfidenciali 
informacija teikiama Europos Parlamento 
nariams griežtai laikantis iš anksto 
sudaryto konfidencialumo susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b straipsnis
Speciali biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra
1. Pagal priemonę skirtoms lėšoms 
taikoma speciali biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, kuria reikėtų 
patvirtinti, ar įgyvendinimas atitinka 
susijusias taisykles, įskaitant patikimo 
finansų valdymo principus.
2. Pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams, ne vėliau kaip kovo 
1 d. Komisija Audito Rūmams, kurie turi 
visas teises atlikti pagal priemonių skirtų 
lėšų auditą, perduoda preliminarias 
Priemonės finansines ataskaitas kartu su 
tų finansinių metų biudžeto ir finansų 
valdymo ataskaita. Ne vėliau kaip 
ateinančių metų kovo 31 d. Komisija 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą taip 
pat nusiunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
3. Komisija, rengdama galutines 
pagal Priemonę skirtų lėšų finansines 
ataskaitas, atsižvelgia į Audito Rūmų 
pastabas.
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4. Kaip nustatyta Finansinio 
reglamento 261 straipsnio 3 dalyje ir 
Europos Parlamentui paprašius, Komisija 
jam pateikia visą informaciją, kurios 
reikia, kad būtų užtikrinta sklandi 
sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų 
biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra.
5. Europos Parlamentas kvalifikuota 
balsų dauguma iki n + 2 metų gegužės 
15 d. priima sprendimą vykdyti specialią 
pagal Priemonę skirto biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą.
6. Vykdant biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą užtikrinama, kad 
Komisija, prieš dar kartą siekdama, kad 
vėl būtų vykdoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, imsis veiksmų dėl 
Europos Parlamento rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
informavimas ir komunikacija dėl 
valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų

Europos Parlamento informavimas ir 
komunikacija dėl valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų

Or. en

Pakeitimas 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams. 
Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
atskaitomybę, už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus atsakingi 
valstybių narių atstovai ir atitinkamų 
institucijų bei suinteresuotųjų subjektų 
atstovai Europos Parlamento prašymu 
atvyksta į kompetentingą komitetą aptarti 
šiame reglamente numatytų ir pagal jį 
taikytinų priemonių. Susijusią 
informaciją bet kuriuo proceso etapu 
valstybės narės vienu metu teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams. 
Tokiu atveju Komisija palaiko ryšius su 
Parlamentu ir Taryba, kad išsiaiškintų, 
kaip vienai iš teisėkūros institucijų galima 
konfidencialiai ir nepagrįstai nedelsiant 
pateikti suredaguotą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
sparčiai, vienu metu ir vienodomis 
sąlygomis perduoda Europos Parlamentui 
ir Tarybai Komisijos deleguotuoju aktu 
pagal 17 straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir 
visą kitą susijusią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui, 
nacionaliniam atitinkamos valstybės 
narės parlamentui ir Tarybai Komisijos 
įgyvendinimo aktu pagal 17 straipsnį 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Laikantis 
demokratinės kontrolės ir valstybių narių 
interesų subsidijuojant reformas kitose 
valstybėse narėse, nereikėtų redaguoti 
patvirtintų planų.

Or. en

Pakeitimas 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui pagal 17 
straipsnį patvirtintų ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų vertinimą. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

Or. en

Pakeitimas 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
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straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

Or. en

Pakeitimas 1413
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 
17 straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 
17 straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų pakenkta 
valstybės narės viešiesiems interesams.

Or. fr

Pakeitimas 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijos nariai, atsakingi už 
Priemonės įgyvendinimą turėtų būti 
laikomi atsakingais. Didelio neatsargumo 
ar sunkaus nusižengimo atveju po 
balsavimo dėl nepasitikėjimo Europos 
Parlamente, Komisijos narys (-iai) 
kiekvienas atskirai atsistatydina. 
Komisijos pirmininkas tuo tikslu 
Parlamentui pateikia plenarinio posėdžio 
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pareiškimą.
Or. en

Pakeitimas 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, naudodama 
aiškiai matomą Sąjungos simboliką, be 
kita ko, vykdydama bendrą komunikacijos 
veiklą su atitinkamomis nacionalinėmis 
valdžios institucijomis. Komisija užtikrina 
privalomą Priemonės išlaidų matomumą 
nurodydama, kad remiami projektai turi 
būti aiškiai pažymėti žyma „ES 
ekonomikos gaivinimo iniciatyva“.

Or. en
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Pakeitimas 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal priemonę skirtoms lėšoms 
taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra Europos Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
1. Komisija parengia ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
rezultatų suvestinę (Suvestinę), kurioje 
nurodomas kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų suderintų 
reformų ir tvarių investicijų įgyvendinimo 
statusas ir valstybėms narėms skiriamų 
finansinių įnašų išmokėjimo dalimis, 
susijusio su patenkinamu aiškių tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių 
įgyvendinimu, statusas.
2. Suvestinėje pateikiami 
pagrindiniai rodikliai, pavyzdžiui, 
socialiniai, ekonominiai, aplinkosaugos ir 
konkurencijos rodikliai, kuriais vertinama 
pažanga, padaryta įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus kiekvienoje iš šešių 
sričių, apibrėžiančių šio reglamento 
taikymo sritį.
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3. Suvestinėje nurodomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų aiškių 
tarpinių tikslų įgyvendinimo laipsnis ir 
rasti trūkumai, taip pat Komisijos 
rekomendacijos, kaip tuos trūkumus būtų 
galima pašalinti.
4. Suvestinėje nurodoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo ir tvarka ir finansinių įnašų 
išmokėjimo dalimis, susijusio su 
patenkinamu aiškių tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių įgyvendinimu, 
tvarkaraštis.
5. Suvestinėje taip pat pateikiama 
pagrindinių valstybėms narėms pateiktų 
rekomendacijų, susijusių su jų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, santrauka.
6. Suvestinė yra pagrindas 
valstybėms narėms nuolat keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais. 
Keitimasis patirtimi bus reguliariai 
vykdomas kaip struktūrinis dialogas.
7. Suvestinė nuolat atnaujinama ir 
viešai skelbiama Komisijos interneto 
svetainėje. Joje nurodomas mokėjimo 
prašymų, mokėjimų, finansinio įnašo 
sustabdymų ir panaikinimų statusas.
8. Komisija pateikia Suvestinę 
kompetentingų Europos Parlamento 
komitetų surengtame klausyme.

Or. en

Pakeitimas 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo rezultatų suvestinė
1. Komisija parengia ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
rezultatų suvestinę (Suvestinę), kurioje 
nurodomas kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų suderintų 
reformų ir investicijų įgyvendinimo 
statusas.
2. Į Suvestinę įtraukiami svarbūs 
rodikliai, pvz., socialiniai, ekonominiai ir 
aplinkosauginiai rodikliai, pagal kuriuos 
vertinama pažanga, padaryta 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus kiekvienoje iš 
prioritetinių sričių, apibrėžiančių šio 
reglamento taikymo sritį, taip pat 
stebėsenos proceso, susijusio su 
minimalių išlaidų dalies, skirtos siekti 
klimato ir kitų aplinkosauginių tikslų, 
laikymusi, santrauka.
3. Suvestinėje nurodomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų atitinkamų 
tarpinių tikslų įgyvendinimo laipsnis ir 
rasti trūkumai, taip pat Komisijos 
rekomendacijos, kaip tuos trūkumus būtų 
galima pašalinti.
4. Suvestinėje taip pat pateikiama 
pagrindinių valstybėms narėms pateiktų 
rekomendacijų, susijusių su jų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, santrauka.
5. Suvestinė yra pagrindas 
valstybėms narėms nuolat keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais. 
Keitimasis patirtimi bus reguliariai 
vykdomas kaip struktūrinis dialogas.
6. Suvestinė nuolat atnaujinama ir 
viešai skelbiama Komisijos interneto 
svetainėje. Joje nurodomas mokėjimo 
prašymų, mokėjimų, finansinio įnašo 
sustabdymų ir panaikinimų statusas.
7. Komisija pateikia Suvestinę 
kompetentingų Europos Parlamento 
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komitetų surengtame klausyme.
Or. en

Pakeitimas 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo rezultatų suvestinė
1. Komisija parengia ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
rezultatų suvestinę (visiškai suderintą su 
Socialinėmis ir makroekonomikos 
suvestinėmis), kurioje nurodomas 
kiekvienos valstybės narės ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose numatytų suderintų reformų 
statusas.
2. Suvestinėje pateikiami 
pagrindiniai rodikliai, suderinti su 
Socialine ir makroekonomikos suvestine, 
pavyzdžiui, socialiniai, ekonominiai ir 
aplinkosaugos rodikliai, pagal kuriuos 
vertinama pažanga, padaryta 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus kiekvienoje iš 
šešių sričių, apibrėžiančių šio reglamento 
taikymo sritį.
3. Suvestinėje bus nurodomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų atitinkamų 
tarpinių tikslų įgyvendinimo laipsnis ir 
rasti trūkumai, taip pat Komisijos 
rekomendacijos, kaip tuos trūkumus būtų 
galima pašalinti.
4. Suvestinėje taip pat bus 
apibendrintos pagrindinės valstybėms 
narėms skirtos rekomendacijos, susijusios 
su jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, taip pat suformuluoti 
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kiekvienos valstybės narės vidutinės 
trukmės laikotarpio socialiniai tikslai.
5. Suvestinė bus pagrindas 
valstybėms narėms nuolat keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais. 
Keitimasis patirtimi bus reguliariai 
vykdomas kaip struktūrinis dialogas.
6. Suvestinė bus nuolat atnaujinama 
ir viešai skelbiama Komisijos interneto 
svetainėje. Joje bus nurodomas mokėjimo 
prašymų, mokėjimų, finansinio įnašo 
sustabdymų ir panaikinimų statusas.
7. Komisija pateiks Suvestinę 
kompetentingo Europos Parlamento 
komiteto surengtame klausyme.

Or. en

Pakeitimas 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo rezultatų suvestinė
1. Komisija parengia ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
rezultatų suvestinę (Suvestinę), kurioje 
nurodomas kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų suderintų 
reformų ir tvarių investicijų įgyvendinimo 
statusas ir valstybėms narėms skiriamų 
finansinių įnašų išmokėjimo dalimis, 
susijusio su patenkinamu aiškių tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių 
įgyvendinimu, statusas.
2. Suvestinėje pateikiami 
pagrindiniai rodikliai, pavyzdžiui, 
socialiniai, ekonominiai, aplinkosaugos ir 
konkurencijos rodikliai, kuriais vertinama 
pažanga, padaryta įgyvendinant 
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ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus kiekvienoje iš šešių 
sričių, apibrėžiančių šio reglamento 
taikymo sritį.
3. Suvestinėje nurodomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų aiškių 
tarpinių tikslų įgyvendinimo laipsnis ir 
rasti trūkumai, taip pat Komisijos 
rekomendacijos, kaip tuos trūkumus būtų 
galima pašalinti.
4. Suvestinėje nurodoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo ir tvarka ir finansinių įnašų 
išmokėjimo dalimis, susijusio su 
patenkinamu aiškių tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių įgyvendinimu, 
tvarkaraštis.

Or. en

Pakeitimas 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra
Pagal priemonę skirtoms lėšoms taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Europos Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

21a straipsnis
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra
Pagal priemonę skirtoms lėšoms taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Europos Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra
Pagal priemonę skirtoms lėšoms taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Europos Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir atitinkamos valstybės narės, 
taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atsakomybės ribas, skatina šiuo reglamentu 
nustatytų priemonių sąveiką su kitomis 
Sąjungos programomis ir priemonėmis, 
visų pirma iš Sąjungos fondų 
finansuojamomis priemonėmis, ir užtikrina 
veiksmingą jų tarpusavio koordinavimą. 
Tuo tikslu jos imasi šių veiksmų:

Komisija ir atitinkamos valstybės narės, 
taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atsakomybės ribas, skatina šiuo reglamentu 
nustatytų priemonių sąveiką su kitomis 
Sąjungos programomis ir priemonėmis, 
visų pirma Techninės paramos priemone 
ir iš Sąjungos fondų finansuojamomis 
priemonėmis, ir užtikrina veiksmingą jų 
tarpusavio koordinavimą. Tuo tikslu jos 
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imasi šių veiksmų:
Or. en

Pakeitimas 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir atitinkamos valstybės narės, 
taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atsakomybės ribas, skatina šiuo reglamentu 
nustatytų priemonių sąveiką su kitomis 
Sąjungos programomis ir priemonėmis, 
visų pirma iš Sąjungos fondų 
finansuojamomis priemonėmis, ir užtikrina 
veiksmingą jų tarpusavio koordinavimą. 
Tuo tikslu jos imasi šių veiksmų:

Komisija ir atitinkamos valstybės narės, 
taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atsakomybės ribas, skatina šiuo reglamentu 
nustatytos priemonės sąveiką su kitomis 
Sąjungos programomis ir priemonėmis, 
visų pirma iš Sąjungos fondų 
finansuojamomis priemonėmis, ir užtikrina 
veiksmingą jų tarpusavio koordinavimą. 
Tuo tikslu jos imasi šių veiksmų:

Or. en

Pakeitimas 1427
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, sąveiką, nuoseklumą 
ir suderinamumą Sąjungos, nacionaliniu ir, 
prireikus, regionų lygmenimis tiek 
planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant, ES 
lygmeniu siekiant suderintos sektorių ar 
geografinės aprėpties;

Or. en

Pakeitimas 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, jei taikoma, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą, 
kontrolę ir priežiūrą Sąjungos, 
nacionaliniu ir, jei taikoma, regionų 
lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1429
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrina privačiojo sektoriaus 
finansavimo galimybių viešinimą;

Or. en

Pakeitimas 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo rezultatų suvestinė
1. Komisija papildo dabartinę 
socialinę rezultatų suvestinę (Suvestinę) 
įtraukdama darnaus vystymosi tikslais 
apribotus rodiklius, kad būtų galima 
stebėti kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų suderintų 
reformų ir investicijų įgyvendinimo 
statusą.
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2. Iš Suvestinės matyti pažanga, 
padaryta įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
kiekvienoje iš šešių sričių, apibrėžiančių 
šio reglamento taikymo sritį. 
3. Suvestinėje nurodomas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų atitinkamų 
tarpinių tikslų įgyvendinimo laipsnis ir 
rasti trūkumai, taip pat Komisijos 
rekomendacijos, kaip tuos trūkumus būtų 
galima pašalinti. 
4. Suvestinėje taip pat pateikiama 
pagrindinių valstybėms narėms pateiktų 
rekomendacijų, susijusių su jų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, santrauka. 
5. Suvestinė yra pagrindas 
valstybėms narėms nuolat keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais. 
Keitimasis patirtimi bus reguliariai 
vykdomas kaip struktūrinis dialogas. 
6. Suvestinė nuolat atnaujinama ir 
viešai skelbiama Komisijos interneto 
svetainėje. Joje nurodomas mokėjimo 
prašymų, mokėjimų, finansinio įnašo 
sustabdymų ir panaikinimų statusas. 
7. Komisija pateikia Suvestinę 
kompetentingų Europos Parlamento 
komitetų surengtame klausyme. 
8. Rengdama Suvestinę Komisija 
turėtų kuo labiau remtis įvairių socialinių 
ir ekonominių atsparumo aspektų 
stebėsenos rodiklių suvestinėmis ir žaliųjų 
ir skaitmeninių atsparumo aspektų 
stebėsenos suvestinėmis, kurie pridėti prie 
jos 2020 m. strateginio prognozavimo 
ataskaitos „Kelias į didesnį Europos 
atsparumą“. 

Or. en

Pakeitimas 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi Priemonės 
įgyvendinimą ir vertina, ar pasiekta 4 
straipsnyje nustatytų tikslų. Rodikliai, 
naudotini Priemonės įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, ataskaitoms teikti, taip pat 
stebėsenos ir vertinimo tikslais, nustatyti 
III priede. Įgyvendinimo stebėsena yra 
tikslinga ir proporcinga pagal Priemonę 
vykdomai veiklai.

1. Komisija stebi Priemonės 
įgyvendinimą ir vertina, ar pasiekta 4 
straipsnyje nustatytų tikslų. Rodikliai, 
naudotini Priemonės įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, ataskaitoms teikti, taip pat 
stebėsenos ir vertinimo tikslais, nustatyti 
III priede. Įgyvendinimo stebėsena yra 
tikslinga ir proporcinga pagal Priemonę 
vykdomai veiklai. Komisija turėtų pateikti 
priemonių ir veiklos rezultatų rodiklių, 
kurias vadovaujantis siekiama 4 
straipsnyje nustatytų tikslų, rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija stebi Priemonės 
įgyvendinimą ir vertina, ar pasiekta 4 
straipsnyje nustatytų tikslų. Rodikliai, 
naudotini Priemonės įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, ataskaitoms teikti, taip pat 
stebėsenos ir vertinimo tikslais, nustatyti 
III priede. Įgyvendinimo stebėsena yra 
tikslinga ir proporcinga pagal Priemonę 
vykdomai veiklai.

1. Komisija stebi Priemonės 
įgyvendinimą ir vertina, ar pasiekta 4 ir 4a 
straipsniuose nustatytų tikslų ir 
reikalavimų, taip pat ar laikomasi 
asignavimų į Europos prioritetines 
politikos sritis, nustatytas 14 straipsnyje. 
Rodikliai, naudotini Priemonės 
įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 
bendrųjų ir konkrečių tikslų, ataskaitoms 
teikti, taip pat stebėsenos ir vertinimo 
tikslais, nustatyti III priede. Įgyvendinimo 
stebėsena yra proporcinga pagal Priemonę 
vykdomai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienu iš šių tikslų valstybės 
narės:
a) seka, renka ir saugo informaciją apie 
pagal šią Priemonę teikiamo finansavimo 
gavėjus;
b) pateikia Komisijai reikiamą 
informaciją, kad būtų įvertinti prašymai 
išmokėti įnašą, kaip nurodyta 19 
straipsnyje, įskaitant audito ataskaitas, 
duomenis apie galutinių paramos gavėjų 
projektus ar investicijas, finansines 
ataskaitas, poveikio vertinimus ir bet 
kurią kitą svarbią informaciją. Kalbant 
apie investicinius projektus, valstybės 
narės įtraukia nepriklausomos ekspertų 
grupės atliktą ataskaitą, kurioje įvertintas 
kiekvieno projekto veiksmingumas, 
efektyvumas, tinkamumas ir atitiktis 
atitinkamam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui;
c) su kiekvienu mokėjimu prašymu 
išmokėti įnašą pateikia pasirašytą ir 
oficialų kompetentingos nacionalinės 
valdžios institucijos pareiškimą, kuriuo 
patvirtinamas veiksmingas įgyvendinimas, 
laikantis patikimo finansų valdymo 
principo ir užtikrinant atitiktį 
atitinkamoms ES taisyklėms, visų pirma 
dėl interesų konflikto vengimo, 
sukčiavimo prevencijos ir korupcijos bei 
dvigubo finansavimo vengimo;
d) visiems Priemonės lėšų gavėjams įvesti 
prievolę Komisijai, OLAF, Europos 
prokuratūrai ir Audito Rūmams suteikti 
reikiamas teises vykdyti tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
vykdomus pagal Reglamento 2018/1046 
129 straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 1434
Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Šie duomenys nedelsiant pateikiami 
Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat 
bet kokiai kitai su stebėsenos procesu 
susijusiai valdžios institucijai, t. y. Audito 
Rūmams. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams 
nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku ir 
būtų suskirstyti pagal lytį ir pajamų dydį. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1436
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, patikimai, 
nepriklausomai efektyviai ir laiku, taip pat 
jie turėtų būti skelbiami viešai. Todėl 
Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1437
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
palyginami, suskirstyti pagal lytį ir 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas turi teisę 
nuodugniai tikrinti Komisijos sprendimus 
dėl išlaidų. Komisija kas ketvirtį 
atitinkamai Europos Parlamento ir 
valstybių narių įstaigoms suteikia prieigą 
ir informuoja Europos Parlamentą apie 
patvirtintų planų, patvirtintų tų planų 
pakeitimų, pateiktų mokėjimo prašymų, 
priimtų mokėjimo sprendimų, sustabdytų 
mokėjimų, atšauktų mokėjimų ir lėšų 
atgavimo statusą. Kas ketvirtį Komisija 
pateikia šios informacijos apžvalgą 
kompetentingų Europos Parlamento 
komitetų surengtame klausyme.

Or. en

Pakeitimas 1440
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir Sąjungos 
finansavimo gavėjos teikia reikiamą 
informaciją, kad būtų galima sekti 
investicijas, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos klimato ir aplinkosaugos tikslų, 
remiantis gairėmis, kurias pateiks 
Komisija, ir kurios atitiks kitoms 
Sąjungos programoms parengtas gaires. 
Komisija teikia informaciją kasmet 
rengdama metinio biudžeto projektą.

Or. en
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Pakeitimas 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija su kartus per metus 
teikia informaciją Europos Parlamentui 
pateikdama 14 straipsnio 1b dalyje 
nurodytų investicinių priemonių ir 
projektų, kuriems teikiama Priemonės 
parama, sąrašą į kurį įtraukti galutiniai 
Priemonės lėšų gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Europos Parlamentas organizuoja 
delegacijų vizitus į valstybes nares, kad 
vykdytų ekonomikos augimą skatinančių 
struktūrinių reformų ir tvarių investicijų 
demokratinę kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Komisija kas ketvirtį informuoja 
Europos Parlamentą, sukurdama atvirų 
duomenų, viešai prieinamą galutinių 
Priemonės lėšų gavėjų duomenų bazę. 
Neskelbtina arba konfidenciali 
informacija teikiama Europos Parlamento 
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nariams griežtai laikantis iš anksto 
sudaryto konfidencialumo susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Ex post užbaigtų projektų stebėsena

Kad ištekliai būtų veiksmingai naudojami 
ir būtų užtikrintas pagal Priemonę 
užbaigtų projektų ilgaamžiškumas, 
Komisija sukuria veiksmingą užbaigtų 
projektų stebėsenos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Komisijos pareiga teikti ataskaitas
Or. en

Pakeitimas 1446
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Ataskaitų teikimas ir klausymai
Or. en
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Pakeitimas 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Pusmečio ataskaita
Or. en

Pakeitimas 1448
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo ir vadovaujantis 
ES taksonomija pasiektos pažangos 
metinę ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1449
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia viešą šiuo reglamentu 
nustatytos Priemonės įgyvendinimo 
pusmečio ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo pusmečio 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo ketvirčio 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo ketvirčio 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai du kartus per metus teikia šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1454
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo ketvirčio 
ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 1455
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių 
narių pagal šią Priemonę parengtų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą.

2. Į ketvirčio ataskaitas įtraukiama 
išsami informacija apie įvairius 
patvirtintus ir dar nepatvirtintus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, pagal šią Priemonę 
parengtų planų įgyvendinimo pažangą, 
kiekvienos valstybės narės siektinų 
reikšmių ir tarpinių reikšmių 
įgyvendinimo statusą, kiekvienai valstybei 
narei ir bendrai skirtų ir išmokėtų lėšų 
sumą, pateiktas mokėjimo paraiškas, 
priimtus mokėjimo sprendimus, mokėjimų 
sustabdymą ar panaikinimą, lėšų 
susigrąžinimą, lėšų gavėjus ir visą kitą 
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susijusią informaciją, padedančią 
užtikrinti visišką skaidrumą ir 
atskaitomybę.

Or. en

Pakeitimas 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, visų pirma 
atsižvelgiant į investicijų ir reformų 
priemonių įgyvendinimą 3 straipsnyje 
nurodytose Europos politikos 
prioritetinėse srityse.

Or. en

Pakeitimas 1457
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo ir principo „nedaryti didelės 
žalos“ laikymosi pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1458
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą ir jų poveikį lyčių 
lygybei.

Or. en

Pakeitimas 1459
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Ataskaitoje pateikiama informacija 
apie atitinkamų valstybių narių pagal šią 
Priemonę parengtų ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Ataskaitoje pateikiama informacija 
apie atitinkamų valstybių narių pagal šią 
Priemonę parengtų ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Ataskaitoje pateikiama informacija 
apie atitinkamų valstybių narių pagal šią 
Priemonę parengtų ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1463
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

Or. en

Pakeitimas 1464
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis



PE657.421v02-00 186/211 AM\1214176LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Ketvirčio ataskaitose pateikiama 
tokia informacija:

Or. en

Pakeitimas 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Ataskaitoje pateikiama tokia 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Ataskaitoje pateikiama tokia 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Ataskaitoje pateikiama tokia 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes, ir

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes ir 
valstybę narę, ir

Or. en

Pakeitimas 1469
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes, ir

a) per praėjusį ketvirtį Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes, ir

Or. en

Pakeitimas 1470
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašas Priemonės tikslams 
įgyvendinti.

b) pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašas Priemonės tikslams, visų 
pirma tvariai pertvarkai, įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 1471
Monika Hohlmeier
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvienai valstybei narei skirtas 
skyrius, kuriame išsamiai išdėstyta, kaip 
pagal Finansinio reglamento 61 straipsnį 
taikomas patikimo finansų valdymo 
principas.

Or. en

Pakeitimas 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie pažangą siekiant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nustatytų tarpinių 
reikšmių ir šių planų papildomumas su 
esamomis Sąjungos programomis.

Or. en

Pakeitimas 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvienai valstybei narei skirtas 
skyrius, kuriame išsamiai aprašytas 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis pagal Finansinio reglamento 
61 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvienai valstybei narei skirtas 
skyrius, kuriame išsamiai aprašytas 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis pagal Finansinio reglamento 
61 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Priemonės dalis, kuria 
prisidedama siekiant Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslų, remiantis, kai 
taikoma, Reglamente (ES) 2020/852 
išdėstytais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) visų kiekvienos valstybės narės ir 
pagal kiekvieną nacionalinį planą 
įgyvendintų ir dar neįgyvendintų tarpinių 
reikšmių apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) galutinių Priemonės lėšų gavėjų 
sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) svarbi informacija apie Priemonės 
įgyvendinimą valstybėse narėse, įskaitant 
išsamią informaciją apie valstybėms 
narėms skirtas ir išmokėtas sumas, 
sutartų tarpinių tikslų įgyvendinimo 
statusą, taip pat kita svarbi informacija, 
padedanti užtikrinti visišką skaidrumą ir 
informacijos apie Priemonę sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per Europos 
Semestrą oficialiai priėmė Komisija, 
turinį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per Europos 
Semestrą oficialiai priėmė Komisija, 
turinį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, Komisijos ataskaitos dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
plano turėtų būti atsietos nuo įprastos Europos semestro komunikacijos.

Pakeitimas 1481
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
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per Europos Semestrą 
oficialiai priėmė Komisija, turinį.

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per paskutinį Europos 
Semestrą oficialiai priėmė Komisija, turinį, 
taip pat naujausią Tarybos rekomendaciją 
dėl euro zonos ekonomikos politikos, 
skirtą valstybėms narėms, kurių valiuta 
yra euras.

Or. en

Pakeitimas 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per Europos Semestrą 
oficialiai priėmė Komisija, turinį.

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kurie priimti per Europos 
Semestrą, pvz., Nacionalinių reformų 
programų, turinį.

Or. en

Pakeitimas 1483
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per Europos Semestrą 
oficialiai priėmė Komisija, turinį.

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti visų atitinkamų 
dokumentų, kuriuos oficialiai priėmė 
Komisija, turinį.

Or. en

Pakeitimas 1484
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teikiant integruotos finansinės 
atskaitomybės ataskaitas, metinė ataskaita 
perduodama Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir yra metinės biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūros dalis, kaip 
atskiras Komisijos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ataskaitos skyrius.

Or. en

Pakeitimas 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teikiant integruotos finansinės 
atskaitomybės ataskaitas, metinė ataskaita 
perduodama Europos Parlamentui ir 
Europos Vadovų Tarybai ir yra metinės 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūros dalis, kaip atskiras Priemonės 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitos 
skyrius.

Or. en

Pakeitimas 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teikiant integruotos finansinės 
atskaitomybės ataskaitas, ataskaita 
perduodama Europos Parlamentui ir 
Europos Vadovų Tarybai ir yra metinės 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūros dalis, kaip atskiras Priemonės 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitos 
skyrius.

Or. en

Pakeitimas 1487
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos Parlamento prašymu 
Komisija kas pusmetį dalyvauja 
klausymuose Europos Parlamente, kad 
praneštų apie 2 ir 3 dalyse nurodytą veiklą 
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ir informaciją.
Or. en

Pakeitimas 1488
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą, kuria būtų 
atsižvelgta į lyčių aspektą.

Or. en

Pakeitimas 1489
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

1. Iki 2024 m. sausio 1 d. Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad dabartinis Parlamentas galėtų išnagrinėti tarpinę vertinimo ataskaitą.
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Pakeitimas 1490
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

1. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2024 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1492
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip vieniems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė. Joje taip pat aptariama, ar 
visi tikslai ir veiksmai tebėra aktualūs.

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė, nuostatų dėl sąlygų 
tinkamumas bei atliekamas moralinės 
žalos rizikos vertinimas. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.

Or. en

Pakeitimas 1494
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė. Joje taip pat aptariama, ar 
visi tikslai ir veiksmai tebėra aktualūs.

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė ir poveikis lyčių aspekto 
integravimui. Joje taip pat aptariama, ar 
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visi tikslai ir veiksmai tebėra aktualūs.
Or. en

Pakeitimas 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus kartu su vertinimu 
pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį 
reglamentą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šiuo reglamentu nustatytų 
priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį.

4. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šiuo reglamentu nustatytos 
priemonės vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį, visų 
pirma atsižvelgiant į Sąjungos klimato, 
aplinkosauginių ir lyčių lygybės tikslų 
įgyvendinimą, taip pat į patobulinimus, 
susijusius su Europos socialinių teisių 
ramsčio principais.

Or. en

Pakeitimas 1497
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 4. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
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bendras šiuo reglamentu nustatytų 
priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį.

bendras šiuo reglamentu nustatytų 
priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei.

Or. en

Pakeitimas 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 4a, 9 straipsnyje, 17 straipsnyje ir 
19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje, 17 
straipsnyje ir 19 straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Komisija 2 dalyje nurodytą 
deleguotuosius aktus priima iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., kad jį būtų galima taikyti 
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nuo 2021 m. liepos 1 d. Apie priimtą 
deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama 
vienu metu praneša Europos Parlamentui 
ir Tarybai.
6. Pagal 9 straipsnį, 17 straipsnį ir 19 
straipsnį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1499
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
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 4 straipsnyje, 14 straipsnyje ir 
19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 4 straipsnyje, 14 
straipsnyje ir 19 straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
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įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 4, 14 ir 19 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Biudžeto kontrolė

1. Pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams, ne vėliau kaip kovo 
1 d. Komisijos apskaitos pareigūnas 
preliminarias Priemonės finansines 
ataskaitas kartu su tų finansinių metų 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaita 
pateikia Audito Rūmams. Ne vėliau kaip 
ateinančių metų kovo 31 d. Komisijos 
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apskaitos pareigūnas biudžeto ir finansų 
valdymo ataskaitą taip pat nusiunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
2. Komisija, gavusi Audito Rūmų 
pastabas dėl preliminarių Institucijos 
finansinių ataskaitų pagal Finansinio 
reglamento 245 ir 246 straipsnius, 
parengia galutines Institucijos ataskaitas 
ir perduoda jas valdančiajai tarybai, kad ji 
pateiktų nuomonę.
3. Kaip nustatyta Finansinio 
reglamento 261 straipsnio 3 dalyje ir 
Europos Parlamentui paprašius, Komisija 
jam pateikia visą informaciją, kurios 
reikia, kad būtų užtikrinta sklandi 
sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų 
biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra.
4. Europos Parlamentas, remdamasis 
Tarybos kvalifikuota balsų dauguma 
priimta rekomendacija, iki n + 2 metų 
gegužės 15 d. priima sprendimą, kad 
Institucija įvykdė n finansinių metų 
biudžetą, apimantį pajamas iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto ir 
kompetentingų institucijų.
5. Galutinės ataskaitos yra 
skelbiamos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės taikymo sritį, įprastos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros vykdymas yra pagrįstas.

Pakeitimas 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
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1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 16a, 17, 17a ir 18 straipsniuose 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 16a, 17, 17a 
ir 18 straipsniuose nurodytų įgaliojimų 
suteikimą.
4. Sprendimu dėl įgaliojimų 
delegavimo atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 16a, 17, 17a ir 18 
straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.

Or. en

Pakeitimas 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25b straipsnis
Sąjungos finansinių interesų apsauga

1. Nepažeidžiant 19 straipsnio, 
Komisija tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį 
reglamentą finansuojamą veiklą būtų 
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saugomi Sąjungos finansiniai interesai, 
tuo tikslu taikant prevencines kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta 
veika priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų, 
susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas 
sumas ir prireikus taikant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas 
administracines bei finansines sankcijas.
2. Komisija ar jos atstovai ir Audito 
Rūmai turi visų paramos gavėjų, rangovų 
ir subrangovų, kurie gavo Sąjungos lėšų, 
audito remiantis dokumentais ir 
patikromis vietoje įgaliojimus. Europos 
kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 
gali, laikydamasi Tarybos Reglamente 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytų 
procedūrų, atlikti ūkinės veiklos 
vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusių su tokiu finansavimu, 
patikrinimus ir patikras vietoje, siekdama 
nustatyti, ar vykdant dotacijos susitarimą, 
dotacijos sprendimą ar sutartį dėl 
Sąjungos lėšų skyrimo nebūta Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančių 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veikos atvejų. Nedarant poveikio pirmai ir 
antrai pastraipoms, bendradarbiavimo 
susitarimais su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, taip pat 
dotacijos susitarimais, dotacijos 
sprendimais bei sutartimis, sudarytais 
įgyvendinant šį reglamentą, Komisija, 
Audito Rūmai ir OLAF tiesiogiai 
įgaliojami atlikti tokius auditus, 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje.
3. Sąjungos lėšų gavėjai penkerius 
metus po paskutinio bet kurio projekto 
mokėjimo dienos saugo visus to projekto 
išlaidų patvirtinamuosius dokumentus, 
kad Komisija galėtų su jais susipažinti.

Or. en

Pakeitimas 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25c straipsnis
Audito Rūmų vykdomas auditas

1. Pagal šį reglamentą vykdomos 
veiklos išorės auditą pagal SESV 287 
straipsnį atlieka Audito Rūmai.
2. Šio straipsnio 1 dalies tikslu 
Audito Rūmai, pateikę prašymą ir 
laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 
dalies, gauna visapusišką prieigą prie visų 
dokumentų ar informacijos, kurių reikia 
jų užduočiai atlikti.

Or. en

Pakeitimas 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą aiškiai pateikdami Sąjungos 
logotipą, visų pirma viešindami veiksmus 
ir jų rezultatus, teikdami nuoseklią, 
veiksmingą ir proporcingą tikslinę 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
žiniasklaidą ir visuomenę. Lėšų gavėjai 
užtikrina privalomą Priemonės išlaidų 
matomumą aiškiai pažymėdami, kad 
projektai remiami pagal „ES ekonomikos 
gaivinimo iniciatyvą“.

Or. en

Pakeitimas 1505
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant socialinę žiniasklaidą ir 
visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją visuomenei, be kita ko, 
pasitelkdami žiniasklaidą ir 
nediskriminuodami.

Or. en

Pakeitimas 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su pagal šį 
reglamentą nustatytomis priemonėmis, jų 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Pagal šį reglamentą nustatytoms 
priemonėms skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 

2. Komisija vykdo su pagal šį 
reglamentą nustatytai priemonei, jų 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Pagal šį reglamentą nustatytai priemonei 
skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinės 
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komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Informuojant apie veiksmus ir jų 
rezultatus Sąjungos finansavimo gavėjai 
turėtų įtraukti iš to paties regiono kaip ir 
paramos gavėjai kilusius Europos 
Parlamento narius.

Or. en

Pakeitimas 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 20 straipsnio 9 dalyje ir 
17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 ir 17 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 9 ir 17 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
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Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
SESV 107, 108 ir 109 straipsniai 
netaikomi 5 straipsnyje numatytam 
išteklių finansavimui.

Or. en

Pakeitimas 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b straipsnis
Remiantis šiuo reglamentu, kai taikomos 
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valstybės pagalbos taisyklės, MVĮ ir 
didelių įmonių maksimalus intensyvumo 
pagalbos dydis, nurodytas Reglamente 
702/2014 ir 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos Valstybės pagalbos žemės ūkio 
ir miškininkystės sektoriams bei kaimo 
vietovėms gairėse , gali būti padidintas 
20 proc., jeigu didžiausia bendra pagalba 
neviršija 90 proc.

Or. en

Pakeitimas 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
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taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Išbraukta.

Or. en


