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Pakeitimas 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame priede nustatoma kiekvienai 
valstybei narei skiriamo didžiausio 
finansinio įnašo apskaičiavimo metodika. 
Pagal šį metodą atsižvelgiama į:

Šiame priede nustatoma pagal 10 straipsnį 
kiekvienai valstybei narei skiriamo 
didžiausio finansinio įnašo apskaičiavimo 
metodika. Pagal šį metodą atsižvelgiama į:

Or. en

Pakeitimas 1520
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vidutinį nedarbo lygį pastaruosius 
5 metus, palyginti su ES vidurkiu (2015–
2019 m.).

– vidutinį nedarbo lygio pokytį, 
užfiksuotą 2020 m., palyginti su ES 
vidutinio nedarbo lygio pokyčiu 2020 m..

Or. en

Pakeitimas 1521
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2020 m. užfiksuotą realiojo BVP 
nuostolį ir 2020–2021 m. laikotarpiu 
užfiksuotą bendrą realiojo BVP nuostolį.

Or. en
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Pakeitimas 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendrą realiojo BVP sumažėjimą 
2020–2021 m. laikotarpiu, t. y. realiojo 
BVP pasikeitimą 2021 m., palyginti su 
2019 m.

Or. en

Pakeitimas 1523
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimai ir pažanga įgyvendinant 
tvarią ekonomikos pertvarką pagal ES 
taksonomiją.

Or. en

Pakeitimas 1524
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias valstybės narės finansinis 
įnašas pagal Priemonę nustatomas taip:

Išbraukta.

𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

čia:
FS (finansinė parama) – pagal Priemonę 
skiriamas finansinis paketas, kaip 
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nurodyta 5 straipsnio 1 dalies a punkte, ir

𝜶𝒊valstybės narės įnašo raktas i, 
nustatytas kaip:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

kai 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

ir kai𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
valstybėms narėms, kurių 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

čia:

𝜶𝒊i valstybės įnašo raktas,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 vienam i valstybės gyventojui 

tenkantis bendrasis vidaus produktas 
2019 m.,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆2019 m. svertinis vidutinis 

bendrasis vidaus produktas vienam 27 ES 
valstybių narių gyventojui,

𝒑𝒐𝒑𝒊bendras i valstybės gyventojų 
skaičius 2019 m.,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 bendras 27 ES valstybių narių 
gyventojų skaičius 2019 m.,

𝑼𝒊vidutinis i valstybės nedarbo lygis 
2015–2019 m.,

𝑼𝑬𝑼vidutinis 27 ES valstybių nedarbo 
lygis 2015–2019 m.
Taikant metodiką kiekvienai valstybei 
narei bus skiriama toliau nurodyta 
didžiausia finansinio įnašo dalis ir suma.
Didžiausias finansinis įnašas vienai ES 
valstybei narei

Dalis 
nuo 
bendros 
sumos 
(%)

Suma 
(mln., 
2018 m. 
kainomis
)
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BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Iš viso 100,00 310000 

Or. en

Pakeitimas 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias valstybės narės finansinis 
įnašas pagal Priemonę (MFCi) nustatomas 
taip:

2021 m. ir 2022 m. didžiausias valstybės 
narės finansinis įnašas pagal Priemonę 
(MFCi) nustatomas taip:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021–2022 m.) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Pakeitimas 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipos 2 pastraipos 3 pastraipos 4 pastraipos 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2023 m. ir 2024 m. didžiausias valstybės 
narės finansinis įnašas pagal Priemonę 
(MFCi) nustatomas taip:
MFCi(2023–2024 m.) = betai × [0,4(FS) + 
nepanaudota suma (2021–2022 m.)]

Or. en

Pakeitimas 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipos 2 pastraipos 3 pastraipos 4 pastraipos 15 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FS (finansinė parama) – pagal Priemonę 
skiriamas finansinis paketas, kaip nurodyta 
5 straipsnio 1 dalies a punkte, ir 
betai yra i valstybės narės įnašo raktas, 
nustatytas kaip:
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kai 1,

ir kai  0,75  valstybėms 
narėms, kurių 
čia:

  i valstybės įnašo raktas,

 vienam i valstybės gyventojui tenkantis 
bendrasis vidaus produktas 2019 m.,

 2019 m. svertinis vidutinis 
bendrasis vidaus produktas vienam 27 ES 
valstybių narių gyventojui,

 bendras i valstybės gyventojų skaičius 
2019 m.,

 bendras 27 ES valstybių narių gyventojų 
skaičius 2019 m.,

 i valstybės bendras 
realiojo bendrojo vidaus produkto nuostolis 
2020–2021 m. laikotarpiu;

 27 ES valstybių narių 
bendras realiojo bendrojo vidaus produkto 
nuostolis 2020–2021 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipos 2 pastraipos 3 pastraipos 4 pastraipos 15 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2023–2024 m. laikotarpio įnašo raktas 
apskaičiuojamas remiantis 2022 m. 
birželio 30 d. Eurostato duomenimis.
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Or. en

Pakeitimas 1529
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų ir 
nustatyti finansinį įnašą atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytus tikslus ir kitus 
atitinkamus reikalavimus. Šios gairės visų 
pirma yra vertinimo kriterijų taikymo ir 
finansinio įnašo nustatymo, kaip 
atitinkamai nurodyta 16 straipsnio 3 dalyje 
ir 17 straipsnio 3 dalyje, pagrindas.

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl ekonomikos 
gaivinimo, atsparumo didinimo ir 
pertvarkos planų ir nustatyti finansinį įnašą 
atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus 
tikslus ir kitus atitinkamus reikalavimus. 
Šios gairės visų pirma yra vertinimo 
kriterijų taikymo ir finansinio įnašo 
nustatymo, kaip atitinkamai nurodyta 
16 straipsnio 3 dalyje ir 17 straipsnio 
3 dalyje, pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 1530
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteikti papildomos informacijos 
apie vertinimo kriterijus ir numatyti 
vertinimo sistemą, kuri turi būti sukurta 
siekiant užtikrinti teisingą ir skaidrų 
procesą, ir

b) suteikti papildomos informacijos 
apie vertinimo kriterijus ir numatyti su ES 
taksonomija suderintą vertinimo sistemą, 
kuri turi būti sukurta siekiant užtikrinti 
teisingą ir skaidrų procesą, ir

Or. en
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Pakeitimas 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) apibrėžti Komisijos pagal vertinimo 
kriterijus atliktino vertinimo ir finansinio 
įnašo, kuris turi būti nurodytas Komisijos 
sprendime dėl atrinkto ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
nustatymo ryšį.

c) apibrėžti Komisijos pagal vertinimo 
kriterijus atliktino vertinimo ir finansinio 
įnašo, kuris turi būti nurodytas sprendime 
dėl atrinkto ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, nustatymo ryšį.

Or. en

Pakeitimas 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios gairės yra priemonė, padedanti 
Komisijai vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų remiamos svarbios, 
didelės pridėtinės vertės reformos ir 
viešosios investicijos, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas visoms valstybėms 
narėms.

Šios gairės yra priemonė, padedanti 
Komisijai vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų remiamos svarbios 
reformos ir viešosios investicijos, kurias 
vykdant būtų laikomasi Sąjungos 
finansavimo papildomumo principo ir 
kuriama tikra Europos pridėtinė vertė, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas visoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 1533
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios gairės yra priemonė, padedanti 
Komisijai vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų remiamos svarbios, 
didelės pridėtinės vertės reformos ir 
viešosios investicijos, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas visoms valstybėms 
narėms.

Šios gairės yra priemonė, padedanti 
Komisijai vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų remiamos svarbios, 
didelės pridėtinės vertės tvarios pertvarkos 
reformos ir viešosios investicijos, kartu 
užtikrinant vienodas sąlygas visoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kaip nurodyta 16 straipsnio 2 a 
dalyje, Komisija įvertina, ar ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
atitinka šiuos horizontaliuosius 
reikalavimus:
a) ar investiciniai projektai nėra dalis 
trečiųjų šalių strateginių investicijų 
planų, kuriems taikomas Reglamento 
2019/452 4 straipsnis dėl veiksnių, į 
kuriuos valstybės narės ir Komisija turi 
atsižvelgti, nes jie gali daryti poveikį 
saugumui arba viešajai tvarkai. Visų 
pirma tai reiškia, kad investiciniai 
projektai negali būti susiję su trečiųjų 
šalių strateginių investicijų planais ir 
negali būti jų dalis, ir kad investiciniams 
projektams negali būti taikomas 
Reglamento 2019/452 4 straipsnis dėl 
veiksnių, į kuriuos valstybės narės ir 
Komisija turi atsižvelgti, nes jie gali daryti 
poveikį saugumui arba viešajai tvarkai. 
Šiuo tikslu valstybės narės turi pavesti 
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atitinkamai struktūrai vadovaujantis šiais 
principais patikimai kontroliuoti ir stebėti 
tiesiogines užsienio investicijas;
b) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nėra naudojamas 
periodinėms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti ir jį teikiant laikomasi 
Sąjungos finansavimo papildomumo 
principo;
c) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas atitinka 2020–2025 m. 
ES lyčių lygybės strategijos principus;
d) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu numatoma sukurti 
Europos pridėtinę vertę, t. y. vertę, kuri 
gaunama dėl Sąjungos kišimosi ir 
papildančią vertę, kuri būtų sukurta vien 
tik valstybių narių; ar susijusi valstybė 
narė gaus reikšmingos naudos iš sąveikos 
su kitais ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais;
e) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas atitinka 4a straipsnyje 
nustatytus horizontaliuosius ir 
būtinuosius paskirstymo reikalavimus;
Siekdama įvertinti horizontaliuosius 
reikalavimus, Komisija po vertinimo 
procedūros pagal kiekvieną 16 straipsnio 
2a dalyje nurodytą vertinimo kriterijų 
kiekvienam valstybės narės pateiktam 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui pateikia teigiamą arba 
neigiamą rezultatą.
2. Jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitiks 
pirmiau išvardytų horizontaliųjų 
reikalavimų, bus laikoma, kad planas 
neatitinka reikalavimų finansavimui 
gauti. Atitinkama valstybė narė gali pagal 
techninės pagalbos priemonę pateikti 
prašymą dėl techninės pagalbos, kad per 
vėlesnius ciklus turėtų galimybę geriau 
parengti pasiūlymą.

Or. en
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Pakeitimas 1535
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį į žaliąją, priežiūros ir skaitmeninę 
pertvarką bei lyčių lygybės skatinimą ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir 
darną, jų indėlį į žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą ir suderinamumą 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos elementus:

Or. en

Pakeitimas 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir 
darną, jų indėlį į žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą ir suderinamumą 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos elementus:

Or. en

Pakeitimas 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų aktualumą 
prioritetinėms Europos politikos sritims, 
veiksmingumą, efektyvumą ir 
suderinamumą ir tuo tikslu atsižvelgia į 
šiuos elementus:

Or. en

Pakeitimas 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Aktualumas prioritetinėms 
Europos politikos sritims:
ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas atitinka minimalųjį 
paskirstymą 14 straipsnio 1a dalyje 
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nurodytoms prioritetinėms Europos 
politikos sritims;

Or. en

Pakeitimas 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos -a a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti stiprinant tvaraus 
augimo potencialą, kuriamos aukštos 
kokybės darbo vietos ir didinamas 
susijusios valstybės narės ekonominis, 
socialinis ir institucinis atsparumas, 
skatinant lyčių pusiausvyrą užtikrinančios 
politikos įgyvendinimą ekonominiam ir 
socialiniam krizės poveikiui sušvelninti, ir 
prisidedama stiprinant ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos -a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ab) ar planas atitinka trajektoriją, 
kuria siekiama, kad temperatūra 
nepakiltų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti 
su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 
Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslus ir, visų pirma, ar bent 40 proc. 
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apskaičiuotų bendrų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
išlaidų paskirstoma veiklai, kuria iš esmės 
padedama švelninti klimato kaitą arba 
prisitaikyti prie jos, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2020/852 10 ir 11 
straipsniuose, ir bent 10 proc. 
apskaičiuotų bendrų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
išlaidų paskirstoma veiklai, kuria iš esmės 
prisidedama prie bet kokių kitų tame 
Reglamente nustatytų aplinkos politikos 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos -a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ac) ar valstybių narių pateiktas 
pagrindimas atitinka 14 straipsnio 1c 
dalyje nurodytą metodiką, siekiant įrodyti, 
kad visos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
reformos ir investicijos atitinka principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“ ir 
būtiniausių apsaugos priemonių 
reikalavimus, ar planu išvengiama 
potencialaus susaistymo su iškastinio 
kuru poveikio ir ar juo nepalaikomos 14 
straipsnio 1d dalyje nurodytos 
ekonominės veiklos, taip pat ar 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane aplinkos tikslams skirtos 
išlaidos yra patikimos ir atitinka 14 
straipsnio 1c dalies reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos -a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ad) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktu lyčių 
lygybės planu veiksmingai atsižvelgiama į 
krizės metu iškylančių su lytimi susijusių 
problemų poveikį ir užtikrinama lyčių 
lygybė, vis pirma užimtumo, vienodo 
darbo užmokesčio ir galimybių gauti 
finansavimą atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos a punktas
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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 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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) efektyvumas:

ar numatoma, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
2020 m. konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą, taip pat, ar juo padedama 
įgyvendinti Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą, Europos žaliojo kurso tikslus, 
nacionalinius klimato ir energetikos 
planus bei jų atnaujintas redakcijas pagal 
Reglamentą (ES) 2018/1999, teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal 
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Teisingos pertvarkos fondą, Europos 
socialinių teisių ramstį, įskaitant susijusią 
socialinių rodiklių suvestinę, taip pat ES 
2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategiją;;

Or. en

Pakeitimas 1547
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 ekonominiu, 
socialiniu poveikiu ir poveikiu užimtumui, 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė pagal 
Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 Europos semestre arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą;
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Or. en

Pakeitimas 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 
pagal Europos semestrą, pvz., 
nacionalinėse reformų programose;

Or. en

Pakeitimas 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) efektyvumas:

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

Or. en

Pakeitimas 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 numatytomis priemonėmis 
numatoma paskatinti konkurencingą, 
atvirą ir prieinamą skaitmeninę 
visuomenę ir ekonomiką, be kita ko, 
paaiškinant, kaip šiomis priemonėmis 
laikomasi sąveikumo, energijos vartojimo 
efektyvumo ir duomenų apsaugos 
principų bei kaip jomis sprendžiami dėl 
ekonomikos pertvarkos kylantys 
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uždaviniai, įskaitant skaitmeninį 
šališkumą, nelygybę ir nepakankamą 
duomenų prieinamumą bei menkus 
skaitmeninius įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 1554
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 planu veiksmingai prisidedama 
prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
arba dėl jos kylančių uždavinių, 
vadovaujantis ES taksonomija ir principu 
„nedaryti reikšmingos žalos“, kaip būtina 
sąlyga bet kokiam finansavimui pagal šią 
priemonę gauti;

Or. en

Pakeitimas 1555
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1556
Sirpa Pietikäinen
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Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie lyčių 
lygybės skatinimo ir lyčių aspekto 
integravimo principo bei diskriminacijos 
dėl lyties panaikinimo arba su tuo 
susijusių problemų sprendimo, konkrečiai 
priemonių, susijusių su vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo mažinimu, 
tinkamomis atostogomis dėl šeiminių 
priežasčių ir lanksčiomis darbo sąlygomis, 
prieinamos ir įperkamos vaiko ir 
ilgalaikės priežiūros užtikrinimu, taip pat 
su didesniu moterų įtraukimu į darbo 
rinką, be kita ko, užtikrinant lygias 
galimybes ir karjeros raidą;

Or. en

Pakeitimas 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 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
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Pakeitimas 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 planas yra susijęs su 
pagal Struktūrinių reformų rėmimo 
programą arba Techninės paramos 
priemonę vykdomomis arba 
planuojamomis vykdyti reformomis ir ar 
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šiuo planu numatoma padaryti ilgalaikį 
poveikį atitinkamai valstybei narei;

Or. en

Pakeitimas 1561
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktas lyčių 
lygybės planas atitinka Lyčių lygybės 
strategijoje nustatytus tikslus ir juo 
veiksmingai atsižvelgiama į krizės poveikį 
lyčių lygybei, visų pirma užimtumo, 
vienodo darbo užmokesčio ir galimybės 
gauti finansavimą atžvilgiu, taip pat ar 
jame yra priemonių, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią smurtui dėl lyties ir 
seksualinei prievartai ir kovoti su jais;

Or. en

Pakeitimas 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio mažinimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo;

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
atsižvelgti į Europos Parlamento ir 
Tarybos aptartas naujausias strategines 
reformų ir viešųjų investicijų kryptis, 
kuriomis būtų galima veiksmingai 
prisidėti prie valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialo didinimo, darbo vietų 
kūrimo, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, tinkamai veikiančios 
bendrosios rinkos užtikrinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio mažinimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo;

Or. en
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Pakeitimas 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio mažinimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo;

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie susijusios 
valstybės narės tvaraus ekonomikos 
augimo potencialo didinimo, kuriamos 
aukštos kokybės darbo vietos ir didinamas 
ekonominis, socialinis ir institucinis 
atsparumas, skatinant lyčių pusiausvyrą 
užtikrinančios politikos įgyvendinimą 
ekonominiam ir socialiniam krizės 
poveikiui sušvelninti, ir prisidedama prie 
didesnės ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos ir konvergencijos;

Or. en

Pakeitimas 1566
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo;

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo tuose valstybių narių 
regionuose ir teritorijose, kuriuose yra 
didžiausias nedarbo lygis, ir prie 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;
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Or. en

Pakeitimas 1567
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo;

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, lyčių lygybės, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio mažinimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ar tinkamai atliktas kiekvienos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano priemonės vertinimas 
klimato ir biologinės įvairovės atžvilgiu ir 
ar nė viena ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priemonė 
nedaro žalos Reglamente (ES) 2020/852 
nurodytiems aplinkos tikslams pagal to 
reglamento 17 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai sprendžiami trūkumai, susiję 
su SESV 2 straipsnyje įtvirtintomis 
vertybėmis;

Or. en

Pakeitimas 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 

e) veiksmingumas:
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sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

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 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 ir 
proporcingas tikėtinam poveikiui 
ekonomikai ir užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane aplinkos 
tikslams skirtos išlaidos apskaičiuotos 
patikimai ir atitinka 14 straipsnio 1b 
dalies reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane pateikiama 
pakankamai garantijų, kad jis atitinka 
Finansinio reglamento taisykles dėl 
interesų konflikto ES biudžeto 
įgyvendinimo atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) suderinamumas:

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

Or. en

Pakeitimas 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) aktualumas:

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 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 

g) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano rengimui 
skirtomis konsultacijomis ir planuojamais 
dialogais, be kita ko, dėl susijusių tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių, susijusių su 



AM\1213691LT.docx 35/125 PE657.422v01-00

LT

reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius.

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimu, vietos 
valdžios institucijoms, socialiniams 
partneriams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir kitiems susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams 
užtikrinama reali galimybė dalyvauti 
rengiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir gauti naudos 
jį įgyvendinant, kaip numatyta 15 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 1583
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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, per tam 
tikrą laiką įvykdytinas ir moksliškai 
pagrįstas tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir suderintus tvarumo rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano rengimui 
skirtomis konsultacijomis ir planuojamais 
dialogais, be kita ko, dėl susijusių tarpinių 
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reikšmių ir siektinų reikšmių, susijusių su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimu, vietos ir 
regionų valdžios institucijoms, 
socialiniams partneriams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir kitiems 
susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams užtikrinama reali galimybė 
dalyvauti rengiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir jį 
įgyvendinant; 

Or. en

Pakeitimas 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar prievolė pagal šio reglamento 
15 straipsnio 5 dalį į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
rengimo procesą įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus buvo 
įvykdyta visapusiškai laikantis 
partnerystės principo;

Or. en

Pakeitimas 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 
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vidurkį, o valstybės skolos lygis yra 
tvarus;

Or. en

Pakeitimas 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) suderinamumas:

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

Or. en

Pakeitimas 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) ar reformų įsipareigojimai sudaro 
išsamų reformų paketą.

Or. en

Pakeitimas 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Efektyvumas:

a) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu numatoma padaryti 
ilgalaikį poveikį atitinkamai valstybei 
narei;
b) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu numatoma veiksmingai 
prisidėti prie 3 ir 4 straipsniuose 
apibrėžtos taikymo srities ir tikslų;
c) 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;
d) 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.

Or. en

Pakeitimas 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingumas:

a) 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;
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Or. en

Pakeitimas 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aktualumas:

a) ar įgyvendinant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą tikimasi 
kurti Europos pridėtinę vertę;
b) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas yra suderinamas su 
atitinkamais įgyvendinant Europos 
semestrą nustatytais naujausiose 
konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose ar kituose aktualiuose 
Komisijos priimtuose dokumentuose 
nurodytais uždaviniais;
c) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas suderinamas su 3 
straipsnyje nurodytomis šešiomis sritimis;
d) ar tikėtina, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planu bus 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos ir 
jos valstybių narių įsipareigojimų, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo, JT DVT, 
lyčių aspekto integravimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Suderinamumas.

a) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir investicijų projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus;
b) ar bent 30 proc. ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planui prašomos 
sumos skiriama klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmų ir aplinkos tvarumo 
tikslų integravimui, remiantis Komisijos 
pagal 14 straipsnio 1 dalį pateikta 
metodika;
c) ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano rengimui skirtomis 
konsultacijomis ir planuojamais 
dialogais, be kita ko, dėl siektinų reikšmių 
ir tikslų, susijusių su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimu, užtikrinama reali galimybė 
rengiant ir įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
dalyvauti vietos valdžios institucijoms, 
socialiniams partneriams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir kitiems 
susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams.

Or. en

Pakeitimas 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įvertinti ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų svarbą bei 
darną ir nustatyti finansinį įnašą pagal 
17 straipsnio 3 dalį, atlikusi vertinimą 
Komisija pagal kiekvieną 16 straipsnio 3 
dalyje nurodytą vertinimo kriterijų suteikia 

Siekdama įvertinti ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų aktualumą 
prioritetinėms Europos politikos sritims, 
efektyvumą, veiksmingumą bei darną ir 
nustatyti finansinį įnašą pagal 17 straipsnio 
3 dalį, atlikusi vertinimą Komisija pagal 
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valstybių narių pateiktiems planams 
reitingus.

kiekvieną 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
vertinimo kriterijų suteikia valstybių narių 
pateiktiems planams reitingus.

Or. en

Pakeitimas 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įvertinti ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų svarbą bei 
darną ir nustatyti finansinį įnašą pagal 
17 straipsnio 3 dalį, atlikusi vertinimą 
Komisija pagal kiekvieną 16 straipsnio 3 
dalyje nurodytą vertinimo kriterijų suteikia 
valstybių narių pateiktiems planams 
reitingus.

Siekdama įvertinti ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų efektyvumą, 
veiksmingumą, aktualumą bei darną ir 
nustatyti finansinį įnašą pagal 17 straipsnio 
3 dalį, atlikusi vertinimą Komisija pagal 
kiekvieną 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
vertinimo kriterijų suteikia valstybių narių 
pateiktiems planams reitingus.

Or. en

Pakeitimas 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 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.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
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Taikymo sritis

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą,
ir

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti
ir

– numatoma, kad įvykdžius siūlomas 
reformas ir investicijas, susiję uždaviniai 
bus tinkamai išspręsti arba į juos bus 
atsižvelgiama,
ir

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu išsamiai ir 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.
Reitingas

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo 
planu tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.
B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytus uždavinius, šiuo planu iš dalies 
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tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.
C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytų uždavinių, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės 
narės ekonominę ir socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 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.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą,
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ir

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti
ir

– numatoma, kad įvykdžius siūlomas 
reformas ir investicijas, susiję uždaviniai 
bus tinkamai išspręsti arba į juos bus 
atsižvelgiama,
ir

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu išsamiai ir 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.
Reitingas

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo 
planu tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.
B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytus uždavinius, šiuo planu iš dalies 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.
C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytų uždavinių, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės 
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narės ekonominę ir socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1597
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 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

2.1 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamose konkrečiai valstybei narei 
skirtose rekomendacijose, susijusiose su 
pandemijos ekonominiu, užimtumo ir 
socialiniu poveikiu, arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą

Or. en

Pakeitimas 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 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

2.1 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
Europos semestre arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą

Or. en
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Pakeitimas 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 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

2.1 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamose konkrečiai valstybei narei 
skirtose rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose pagal 
Europos semestrą, pvz., nacionalinėse 
reformų programose;

Or. en

Pakeitimas 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 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.

2.1 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu veiksmingai 
remiamos prioritetinės Europos politikos 
sritys pagal 14 straipsnio 1a dalyje 
nurodytą paskirstymą, atsižvelgiant į 
2020 m. konkrečiai valstybei narei skirtas 
rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 1601
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą,

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, susijusius su 
pandemijos ekonominiu ir socialiniu 
poveikiu bei poveikiu užimtumui, arba 
kituose atitinkamuose konkrečiai valstybei 
narei skirtuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą,

Or. en

Pakeitimas 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą,

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planu 
bus veiksmingai remiamos prioritetinės 
Europos politikos sritys pagal 14 
straipsnio 1a dalyje nurodytą paskirstymą, 
atsižvelgiant į 2020 m. konkrečiai 
valstybei narei skirtas rekomendacijas,

Or. en

Pakeitimas 1603
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą,

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius ir aplinkos apsaugos 
klausimus, arba kituose atitinkamuose 
konkrečiai valstybei narei skirtuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija oficialiai 
priėmė pagal Europos semestrą,

Or. en

Pakeitimas 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą,

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose pagal 
Europos semestrą, pvz., nacionalinėse 
reformų programose.

Or. en

Pakeitimas 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos – numatoma, kad ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą,

gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus Europos semestre, t. y. 
atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą,

Or. en

Pakeitimas 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose konkrečiai valstybei narei 
skirtuose dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą,

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

Or. en

Pakeitimas 1607
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti, deramai 
atsižvelgiant į valstybių narių regionų ir 
teritorijų skirtumus
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Or. en

Pakeitimas 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės tvariam ir 
lyčių pusiausvyrą užtikrinančiam 
ekonomikos augimo potencialui didinti

Or. en

Pakeitimas 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo planu 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti Europos semestre arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo planu 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo 
planu tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti daugumą konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytų uždavinių, šiuo planu 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo planu 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, pvz., 
nacionalinėse reformų programose, per 
Europos semestrą nustatytus uždavinius, 
šiuo planu tinkamai reaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 6 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo 
planu tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas veiksmingai atitinka 
prioritetines Europos politikos sritis pagal 
14 straipsnio 1a dalyje nurodytą 
paskirstymą, atsižvelgiant į 2020 m. 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, ir šiuo planu tinkamai 
reaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą, nustatytus uždavinius, 
šiuo planu iš dalies tinkamai reaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
Europos semestre arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytus uždavinius, šiuo planu 
iš dalies tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą, nustatytus uždavinius, 
šiuo planu iš dalies tinkamai reaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda spręsti daugiau 
kaip pusę konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytų uždavinių, šiuo planu 
iš dalies tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą, nustatytus uždavinius, 
šiuo planu iš dalies tinkamai reaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
pvz., nacionalinėse reformų programose, 
per Europos semestrą nustatytus 
uždavinius, šiuo planu iš dalies tinkamai 
reaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas atitinka prioritetines 
Europos politikos sritis pagal 14 
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arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytus uždavinius, šiuo planu iš dalies 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

straipsnio 1a dalyje nurodytą paskirstymą, 
iš dalies atsižvelgiant į 2020 m. 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, šiuo planu iš dalies 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą, nustatytų uždavinių, 
šiuo planu tinkamai nereaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai Europos semestre arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytų uždavinių, šiuo planu 
tinkamai nereaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą, nustatytų uždavinių, 
šiuo planu tinkamai nereaguojama į 

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda spręsti tik ribotą 
kiekį konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą, nustatytų uždavinių, šiuo planu 
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atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

tinkamai nereaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą, nustatytų uždavinių, 
šiuo planu tinkamai nereaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
pvz., nacionalinėse reformų programose, 
per Europos semestrą nustatytų uždavinių, 
šiuo planu tinkamai nereaguojama į 
atitinkamos valstybės narės ekonominę ir 
socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 1 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytų uždavinių, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas neatitinka prioritetinių 
Europos politikos sričių pagal 14 
straipsnio 1a dalyje nurodytą paskirstymą 
arba jame neatsižvelgiama į 2020 m. 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.
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Or. en

Pakeitimas 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1a Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu veiksmingai, 
darniai ir laikantis minimalių įnašų 
kiekvienai sričiai, prisidedama prie 3 
straipsnyje nurodytų šešių sričių; 
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus: 
Taikymo sritis 

– numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
kiekvienos iš 3 straipsnyje nurodytų šešių 
sričių: 
– bent 40 proc. teisingai žaliajai 
pertvarkai; 
– bent 20 proc. skaitmeninei pertvarkai; 

– prie ekonominės sanglaudos, našumo ir 
konkurencingumo; 
– bent 30 proc. socialinei ir teritorinei 
sanglaudai; 
– prie institucinio atsparumo ir 

– bent 10 proc. „Next Generation“ 
politikai. 
ir 

– 

Reitingas 

A – numatomas didelis poveikis kiekvienai 
iš 3 straipsnyje nurodytų šešių sričių ir 
laikomasi reikalavimų dėl minimalių 
įnašų kiekvienai sričiai; 
B – numatomas bent vidutinis poveikis 
kiekvienai iš 3 straipsnyje nurodytų šešių 
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sričių ir laikomasi reikalavimų dėl 
minimalių įnašų kiekvienai sričiai; 
C – nenumatomas reikšmingas poveikis 
vienai ar kelioms iš 3 straipsnyje nurodytų 
šešių sričių arba nesilaikoma reikalavimų 
dėl minimalių įnašų vienai ar kelioms iš 
sričių.
Nustatydama reitingą Komisija turėtų kuo 
labiau remtis kelių rodiklių, skirtų 
socialiniam ir ekonominiam atsparumo 
poveikiui stebėti, suvestine ir suvestine, 
skirta atsparumo žaliesiems ir 
skaitmeniniams aspektams stebėti, kurios 
yra pridedamos kaip priedas prie jos 
2020 m. strateginio prognozavimo 
ataskaitos „Strateginis prognozavimas – 
kelias į didesnį Europos atsparumą“.

Or. en

Pakeitimas 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie klimatui ir aplinkai 
palankių sistemų kūrimo ir ekonomikos 
bei socialinių sektorių žalinimo, siekiant 
prisidėti prie bendro tikslo – neutralaus 
poveikio klimatui Europos iki 2050 m.;
arba
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– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie ekonomikos ar socialinių 
sektorių skaitmeninimo;
arba

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie žaliosios ir (arba) 
skaitmeninės pertvarkos keliamų 
uždavinių sprendimo,
ir

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus padarytas 
ilgalaikis poveikis.
Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie klimatui ir aplinkai 
palankių sistemų kūrimo ir ekonomikos 
bei socialinių sektorių žalinimo, siekiant 
prisidėti prie bendro tikslo – neutralaus 
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poveikio klimatui Europos iki 2050 m.;
arba

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie ekonomikos ar socialinių 
sektorių skaitmeninimo;
arba

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie žaliosios ir (arba) 
skaitmeninės pertvarkos keliamų 
uždavinių sprendimo,
ir

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus padarytas 
ilgalaikis poveikis.
Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos 
aplinkos ir klimato politikos tikslų bei 
žaliosios pertvarkos arba dėl jos kylančių 
uždavinių

Or. en
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Pakeitimas 1625
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2 Plane pateikiamos priemonės, 
kuriomis būtų veiksmingai prisidedama 
prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
arba dėl jos kylančių uždavinių

Or. en

Pakeitimas 1626
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios, 
priežiūros ir skaitmeninės pertvarkos arba 
dėl jos kylančių uždavinių

Or. en

Pakeitimas 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
ir ekonomikos bei socialinių sektorių 
žalinimo, siekiant prisidėti prie bendro 

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie žaliosios pertvarkos sukuriant 
klimatui ir aplinkai palankias sistemas ir 
prie ekonomikos bei socialinių sektorių 
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tikslo – neutralaus poveikio klimatui 
Europos iki 2050 m.;

žalinimo, siekiant prisidėti prie Sąjungos 
klimato ir aplinkos srities tikslų ir siektinų 
reikšmių, nustatytų Reglamente (ES) .../... 
[Europos klimato teisės akte], arba prie 
naujausioje aplinkosaugos veiksmų 
programoje nustatytų Sąjungos aplinkos 
tikslų ir siektinų reikšmių įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 1628
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m.;

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2030 m. arba ne 
vėliau kaip 2015 m., visų pirma prie 
Reglamente 2018/1999 (Europos klimato 
teisės akte) išdėstytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 1629
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– arba

numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
pertvarkos siekiant sukurti priežiūros 
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ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba Išbraukta.
– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie ekonomikos ar socialinių 
sektorių skaitmeninimo;

Or. en

Pakeitimas 1631
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba ir

Or. en

Pakeitimas 1632
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba ir
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Or. en

Pakeitimas 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba ir

Or. en

Pakeitimas 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie žaliosios ir (arba) 
skaitmeninės pertvarkos keliamų 
uždavinių sprendimo,

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
esančiomis priemonėmis nedaroma 
reikšminga žala vienam ar daugiau 
aplinkos tikslų, nurodytų Reglamento 
(ES) 2020/852 9 straipsnyje, pagal to 
reglamento 17 straipsnio nuostatas, ir 
veikla vykdoma laikantis būtinųjų 
apsaugos priemonių pagal Reglamento 
(ES) 2020/852 18 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 1635
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 pastraipos 3 pastraipos 1 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie žaliosios ir (arba) skaitmeninės 
pertvarkos keliamų uždavinių sprendimo,

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie žaliosios, priežiūros ir (arba) 
skaitmeninės pertvarkos keliamų uždavinių 
sprendimo,

Or. en

Pakeitimas 1636
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina, ar yra tikėtina plane 
pasiūlytomis priemonėmis pasiekti 4 
straipsnyje nurodytą tikslinę reikšmę, ir ar 
planas atitinka šio reglamento taikymo 
sritį, apibrėžtą 3 straipsnyje. Jei taip nėra, 
Komisija planą atmeta.

Or. en

Pakeitimas 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2a Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priemonėmis 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos ir 
jos valstybių narių įsipareigojimų, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo, Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, lyčių 
aspekto integravimo ir Europos socialinių 
teisių ramsčio įgyvendinimo; 
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Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis 

– numatoma, kad įgyvendinant numatytas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
Sąjungos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų įgyvendinimo, visų pirma 
visų įsipareigojimų dėl: 
– Paryžiaus susitarimo; 

– Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslų; 
– lyčių aspekto integravimo; 

– Europos socialinių teisių ramsčio. 

Reitingas 

A – numatomas didelis poveikis siekiant 
veiksmingai prisidėti prie Sąjungos ir jos 
valstybių narių įsipareigojimų 
įgyvendinimo, visų pirma visų 
įsipareigojimų dėl: Paryžiaus susitarimo; 
JT DVT, lyčių aspekto integravimo ir 
Europos socialinių teisių ramsčio; 
B – numatomas vidutinis poveikis siekiant 
veiksmingai prisidėti prie Sąjungos ir jos 
valstybių narių įsipareigojimų 
įgyvendinimo, visų pirma visų 
įsipareigojimų dėl: Paryžiaus susitarimo; 
JT DVT, lyčių aspekto integravimo ir 
Europos socialinių teisių ramsčio; 
C – nenumatomas joks reikšmingas 
poveikis siekiant veiksmingai prisidėti prie 
Sąjungos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų įgyvendinimo, visų pirma 
visų įsipareigojimų dėl: Paryžiaus 
susitarimo; JT DVT, lyčių aspekto 
integravimo arba Europos socialinių 
teisių ramsčio; Nustatydama reitingą 
Komisija turėtų kuo labiau remtis kelių 
rodiklių, skirtų socialiniam ir 
ekonominiam atsparumo poveikiui stebėti, 
suvestine ir suvestine, skirta atsparumo 
žaliesiems ir skaitmeniniams aspektams 
stebėti, kurios yra pridedamos kaip 
priedas prie jos 2020 m. strateginio 
prognozavimo ataskaitos „Strateginis 
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prognozavimas – kelias į didesnį Europos 
atsparumą“.

Or. en

Pakeitimas 1638
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 a Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
skatinimo ir diskriminacijos dėl lyties 
panaikinimo arba su tuo susijusių 
problemų sprendimo.
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
skatinimo;
arba

numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
diskriminacijos dėl lyties panaikinimo;
arba

numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
problemų, kylančių dėl lyčių nelygybės ir 
(arba) diskriminacijos dėl lyties, 
sprendimo
ir

– numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus padarytas ilgalaikis 
poveikis.
Reitingas
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A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2a Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie atviros 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių sprendimo.
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis.

– numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
atviros ekonominių arba socialinių 
sektorių skaitmeninės pertvarkos
arba

numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
skaitmeninės pertvarkos keliamų 
uždavinių sprendimo
ir

– numatoma, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus padarytas ilgalaikis 
poveikis.
Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu
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Or. en

Pakeitimas 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones atsiras 
struktūrinių administravimo ir atitinkamų 
institucijų pokyčių;
arba

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones atsiras 
struktūrinių pokyčių atitinkamų sričių 
politikoje,
ir

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus padarytas 
ilgalaikis poveikis.
Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei

2.3 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra susijęs su 
pagal Struktūrinių reformų rėmimo 
programą arba Techninės paramos 
priemonę vykdomomis arba 
planuojamomis vykdyti reformomis ir šiuo 
planu numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei;

Or. en

Pakeitimas 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:

Pagal šį kriterijų ir remdamasi vykdant 
Struktūrinių reformų rėmimo programą 
arba Techninės paramos priemonę įgyta 
patirtimi ir praktinėmis žiniomis Komisija 
atsižvelgia į šiuos vertinamus elementus:

Or. en

Pakeitimas 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones atsiras struktūrinių 
administravimo ir atitinkamų institucijų 
pokyčių;

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones padidės struktūrinis 
viešųjų administravimo ir atitinkamų 
viešųjų institucijų atsparumas ir pagerės 



PE657.422v01-00 70/125 AM\1213691LT.docx

LT

pasirengimas krizėms;

Or. en

Pakeitimas 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones atsiras struktūrinių 
pokyčių atitinkamų sričių politikoje,

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones padidės struktūrinis 
ekonomikos, visuomenės ir institucijų 
atsparumas ir pagerės atitinkamos 
valstybės narės pasirengimas krizėms,

Or. en

Pakeitimas 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3a Ar bent 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos skiriama klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų ir aplinkos 
tvarumo tikslų integravimui, remiantis 
Komisijos pagal 14 straipsnio 1 dalį 
pateikta metodika; 
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus: 
Taikymo sritis 

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

– buvo tinkamai taikoma pagal 14 
straipsnio 1 dalį Komisijos pateikta 
metodika. 
Reitingas 

A – numatoma, kad bent 40 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos bus 
skiriama klimato ir biologinės įvairovės 
veiksmų ir aplinkos tvarumo tikslų 
veiksmingam integravimui, ir buvo 
tinkamai taikoma pagal 14 straipsnio 1 
dalį Komisijos pateikta metodika. 
B – numatoma, kad bent 40 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos bus 
skiriama klimato ir biologinės įvairovės 
veiksmų ir aplinkos tvarumo tikslų 
veiksmingam integravimui, bet kyla 
didelių abejonių, susijusių su lūkesčiais 
dėl vienos ar kelių priemonių, ir dėl šių 
abejonių gali nepavykti pasiekti 40 proc. 
prašomos sumos klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmų ir aplinkos tvarumo 
tikslų veiksmingam integravimui, ir buvo 
tinkamai taikoma pagal 14 straipsnio 1 
dalį Komisijos pateikta metodika. 
C – numatoma, kad mažiau kaip 40 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos bus 
skiriama klimato ir biologinės įvairovės 
veiksmų ir aplinkos tvarumo tikslų 
veiksmingam integravimui arba nebuvo 
tinkamai taikoma pagal 14 straipsnio 1 
dalį Komisijos pateikta metodika. 

Or. en

Pakeitimas 1646
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3a Į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktu lyčių 
lygybės planu veiksmingai atsižvelgiama į 
krizės poveikį lyčių lygybei, visų pirma 
užimtumo, vienodo darbo užmokesčio ir 
galimybės gauti finansavimą atžvilgiu, 
taip pat jame yra priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyties ir 
seksualinei prievartai ir kovoti su jais; 
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus: 
Taikymo sritis 

– numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, parengtą konsultuojantis su 
moterų pilietinės visuomenės 
organizacijomis, bus svariai prisidedama 
sprendžiant klausimus dėl krizės poveikio 
lyčių lygybei; 
ir 

numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus svariai prisidedama kuriant 
darbo vietas moterims; 
ir 

numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus mažinamas vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas; 
ir 

numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus svariai prisidedama lengvinant 
galimybes verslą vykdančioms moterims 
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gauti kreditus; 
ir 

numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus svariai prisidedama prie 
pastangų užkirsti kelią smurtui dėl lyties 
ir seksualinei prievartai ir kovoti su jais. 
Reitingas 

A – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu veiksmingai sprendžiami 
klausimai, susiję su krizės poveikiu lyčių 
lygybei. 
B – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu iš dalies sprendžiami 
klausimai, susiję su krizės poveikiu lyčių 
lygybei. 
C – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu neprisidedama 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
krizės poveikiu lyčių lygybei. 

Or. en

Pakeitimas 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3b Ar bent 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos skiriama Europos 
socialinių teisių ramsčio principų 
įgyvendinimui, remiantis Komisijos 
pateikta metodika, ir ar nė viena iš taikant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę remiamų reformų ir 
investicijų netrukdo įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramsčio; 
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
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šiuos vertinamus elementus: 
Taikymo sritis 

– bent 30 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui prašomos 
sumos skiriama Europos socialinių teisių 
ramsčio principų įgyvendinimui, 
remiantis Komisijos pateikta metodika; 
ir 

– buvo tinkamai taikoma Komisijos 
pateikta metodika. 
ir 

ar nė viena iš taikant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę remiamų reformų ir investicijų 
netrukdo įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramsčio. 
Reitingas 

A – numatoma, kad bent 30 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos bus 
veiksmingai skiriama Europos socialinių 
teisių ramsčio principų įgyvendinimui, 
Komisijos pateikta metodika buvo taikoma 
tinkamai ir nė viena iš taikant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę remiamų reformų ir 
investicijų netrukdo įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramsčio. 
B – numatoma, kad bent 30 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos bus 
veiksmingai skiriama Europos socialinių 
teisių ramsčio principų įgyvendinimui, 
Komisijos pateikta metodika buvo taikoma 
tinkamai ir numatoma, kad viena ar 
kelios taikant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę remiamos 
reformos ir investicijos šiek tiek trukdys 
įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį. 
C – numatoma, kad mažiau kaip 30 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos bus 
veiksmingai skiriama Europos socialinių 
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teisių ramsčio principų įgyvendinimui, 
arba Komisijos pateikta metodika nebuvo 
taikoma tinkamai, arba numatoma, kad 
viena ar kelios taikant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę remiamos reformos ir 
investicijos trukdys įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį. 

Or. en

Pakeitimas 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2,4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 
poveikio mažinimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nustatytos 
priemonės, kuriomis siekiama šalinti 
valstybių narių ekonomikos trūkumus ir 
didinti atitinkamos valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialą, skatinti 
darbo vietų kūrimą ir mažinti neigiamą 
krizės poveikį, kartu išvengiant neigiamo 
tų priemonių poveikio klimatui ir 
aplinkai,
ir

– ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo planu siekiama 
mažinti valstybės narės ekonomikos 
pažeidžiamumą sukrėtimų atžvilgiu;
arba

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu siekiama 
padidinti valstybės narės ekonominių ir 
(arba) socialinių struktūrų gebėjimą 
prisitaikyti prie sukrėtimų ir juos atlaikyti
ir

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės didinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą.
Reitingas

A – tikėtinas didelis poveikis augimo 
potencialui, ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui ir sanglaudai
B – tikėtinas vidutinis poveikis augimo 
potencialui, ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui ir sanglaudai
C – tikėtinas mažas poveikis augimo 
potencialui, ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui ir sanglaudai

Or. en

Pakeitimas 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat 
prie ekonominio ir socialinio krizės 

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie susijusios 
valstybės narės ekonomikos tvaraus 
augimo potencialo didinimo, kuriamos 
aukštos kokybės darbo vietos ir didinamas 
ekonominis, aplinkos, socialinis ir 
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poveikio mažinimo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimo;

institucinis atsparumas bei gerinamas 
pasirengimas krizėms, skatinant lyčių 
pusiausvyrą užtikrinančios politikos 
įgyvendinimą ekonominiam ir socialiniam 
krizės poveikiui sušvelninti, ir 
prisidedama prie ekonominės, socialinės 
bei teritorinės sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 1650
Piernicola Pedicini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo tuose valstybių narių 
regionuose ir teritorijose, kuriuose yra 
didžiausias nedarbo lygis, ir prie 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 1651
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
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darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo

darbo vietų kūrimo, ilgalaikio 
konkurencingumo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
krizės ekonominio ir socialinio poveikio 
mažinimo, Sąjungos strateginio 
savarankiškumo ir ekonominės, socialinės 
bei teritorinės sanglaudos didinimo

Or. fr

Pakeitimas 1652
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, lyčių lygybės, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio mažinimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 1653
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės žaliojo 
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augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu išvengiant neigiamo tų priemonių 
poveikio klimatui ir aplinkai,

ekonomikos augimo potencialą, skatinti 
darbo vietų kūrimą, užtikrinti tvarią 
pertvarką ir mažinti neigiamą krizės 
poveikį, kartu išvengiant neigiamo tų 
priemonių poveikio klimatui ir aplinkai, 
laikantis principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“,

Or. en

Pakeitimas 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu išvengiant neigiamo tų priemonių 
poveikio klimatui ir aplinkai,

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės tvaraus 
ekonomikos augimo potencialą, skatinti 
aukštos kokybės ir lyčių pusiausvyrą 
užtikrinančių darbo vietų kūrimą ir 
mažinti neigiamą krizės poveikį, kartu 
išvengiant neigiamo tų priemonių poveikio 
klimatui ir aplinkai,

Or. en

Pakeitimas 1655
Agnès Evren

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 papunkčio 1 pastraipos 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
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atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu išvengiant neigiamo tų priemonių 
poveikio klimatui ir aplinkai,

atitinkamos valstybės narės ekonomikos, 
visų pirma MVĮ, augimo potencialą, 
skatinti darbo vietų kūrimą ir mažinti 
neigiamą krizės poveikį, kartu išvengiant 
neigiamo tų priemonių poveikio klimatui ir 
aplinkai,

Or. fr

Pakeitimas 1656
Sirpa Pietikäinen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu išvengiant neigiamo tų priemonių 
poveikio klimatui ir aplinkai,

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu skatinant lyčių lygybę ir žaliąją 
pertvarką,

Or. en

Pakeitimas 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu siekiama mažinti valstybės 
narės ekonomikos pažeidžiamumą 
sukrėtimų atžvilgiu;

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu siekiama mažinti valstybės 
narės ekonomikos pažeidžiamumą 
sukrėtimų, be kita ko, susijusių su 
neigiamu klimato kaitos poveikiu ir kitais 
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su aplinka susijusiais pavojais, atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1658
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu siekiama mažinti valstybės 
narės ekonomikos pažeidžiamumą 
sukrėtimų atžvilgiu;

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu siekiama mažinti valstybės 
narės ekonomikos pažeidžiamumą 
sukrėtimų ir aplinkos būklės blogėjimo 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba ir

Or. en

Pakeitimas 1660
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
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padės didinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą.

padės didinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir įgyvendinti tvarią 
pertvarką.

Or. en

Pakeitimas 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ir 

– planu palengvinamas ir skatinamas 
decentralizuotas ir „iš apačios į viršų“ 
nukreiptas teritorinių subjektų, įskaitant 
miestus ir savivaldybes, projektų kūrimas 
ir pateikimas, ir visų pirma, ar planu 
aiškiai leidžiama miestams ir 
savivaldybėms teikti pasiūlymus dėl 
dotacijų ir paskolų derinio, kad jų 
dabartinė veikla atitiktų šio reglamento 4 
straipsnyje nurodytus tikslus 
ir 

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane yra priemonių, dėl kurių 
numatomi patobulinimai Europos 
socialinių teisių ramsčio principų 
atžvilgiu, išmatuoti taikant socialinių 
rodiklių suvestinę

Or. en

Pakeitimas 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 6 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A – tikėtinas didelis poveikis augimo 
potencialui, ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui ir sanglaudai

A – tikėtinas didelis poveikis tvaraus 
augimo potencialui, ekonominiam, 
socialiniam ir instituciniam atsparumui, 
sanglaudai ir konvergencijai ir pasiekiama 
tobulėjimo Europos socialinių teisių 
ramsčio principų atžvilgiu

Or. en

Pakeitimas 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B – tikėtinas vidutinis poveikis augimo 
potencialui, ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui ir sanglaudai

A – tikėtinas vidutinis poveikis tvaraus 
augimo potencialui, ekonominiam, 
socialiniam ir instituciniam atsparumui, 
sanglaudai ir konvergencijai ir pasiekiama 
tobulėjimo Europos socialinių teisių 
ramsčio atžvilgiu

Or. en

Pakeitimas 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 pastraipos 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C – tikėtinas mažas poveikis augimo 
potencialui, ekonominiam bei socialiniam 
atsparumui ir sanglaudai

C – tikėtinas mažas poveikis tvaraus 
augimo potencialui, ekonominiam, 
socialiniam ir instituciniam atsparumui, 
sanglaudai ir konvergencijai ir pasiekiama 
tobulėjimo Europos socialinių teisių 
ramsčio principų atžvilgiu
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Or. en

Pakeitimas 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a Nė viena valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane numatyta priemonė 
nedaro žalos Reglamente (ES) 2020/852 
nurodytiems aplinkos tikslams pagal to 
reglamento 17 straipsnį. 
Taikymo sritis 

– tinkamai atliktas kiekvienos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
priemonės vertinimas pagal klimato ir 
biologinės įvairovės vertinimo gaires 
ir 

– nė viena valstybių narių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
numatyta priemonė nedaro žalos 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytiems 
aplinkos tikslams pagal to paties 
reglamento 17 straipsnį; 
Reitingas 

A – kiekvienos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priemonės 
vertinimas pagal klimato ir biologinės 
įvairovės vertinimo gaires atliktas 
tinkamai ir ar nenumatoma, kad jokios 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano priemonės darytų žalą 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytiems 
aplinkos tikslams pagal to paties 
reglamento 17 straipsnį. 
B – kiekvienos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priemonės 
vertinimas pagal klimato ir biologinės 
įvairovės vertinimo gaires atliktas 
tinkamai arba numatoma, kad viena ar 
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kelios ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priemonės 
sukels nedidelę žalą bet kuriam iš 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytų 
aplinkos tikslų pagal to paties reglamento 
17 straipsnį, ir numatoma, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane pridedamos priemonės 
reikšmingai sušvelnins tą poveikį; 
C – kiekvienos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priemonės 
vertinimas pagal klimato ir biologinės 
įvairovės vertinimo gaires nebuvo atliktas 
tinkamai arba numatoma, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano priemonės darys didelę 
žalą Reglamente (ES) 2020/852 
nurodytiems aplinkos tikslams pagal to 
paties reglamento 17 straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a Į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktu lyčių 
lygybės planu veiksmingai atsižvelgiama į 
krizės poveikį lyčių lygybei, visų pirma 
užimtumo, vienodo darbo užmokesčio ir 
galimybės gauti finansavimą atžvilgiu.
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis.

– numatoma, kad įgyvendinus į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, parengtą konsultuojantis su 
moterų pilietinės visuomenės 
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organizacijomis, bus svariai prisidėta 
sprendžiant klausimus dėl krizės poveikio 
lyčių lygybei; ir 
– numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus svariai prisidedama kuriant 
darbo vietas moterims; ir
– numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus mažinamas vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas; ir 
– numatoma, kad įgyvendinant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktą lyčių lygybės 
planą, bus svariai prisidedama lengvinant 
galimybes verslą vykdančioms moterims 
gauti kreditus; 
Reitingas

A – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu veiksmingai sprendžiami 
klausimai, susiję su krizės poveikiu lyčių 
lygybei. 
B – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu iš dalies sprendžiami 
klausimai, susiję su krizės poveikiu lyčių 
lygybei. 
C – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu neprisidedama 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
krizės poveikiu lyčių lygybei.

Or. en

Pakeitimas 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2.4b Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu veiksmingai 
prisidedama prie SESV 2 straipsnyje 
įtvirtintų vertybių stiprinimo
Taikymo sritis

Plane numatytomis priemonėmis 
numatoma veiksmingai naikinti 
trūkumus, susijusius su SESV 2 
straipsnyje įtvirtintomis vertybėmis
ir

numatoma plano priemonėmis 
veiksmingai ir nesirinktinai remti ne 
pelno pilietinės visuomenės organizacijas 
ir ne pelno organizacijas, nepriklausomą 
žiniasklaidą ir savivaldybių, regionų ir 
kitas subnacionalines valstybės narės 
valdžios institucijas
Reitingas

A – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu veiksmingai prisidedama 
prie SESV 2 straipsnyje įtvirtintų vertybių 
stiprinimo
B – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu iš dalies veiksmingai 
prisidedama prie SESV 2 straipsnyje 
įtvirtintų vertybių stiprinimo
C – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu nėra veiksmingai 
prisidedama prie SESV 2 straipsnyje 
įtvirtintų vertybių stiprinimo

Or. en

Pakeitimas 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5 Valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 

Išbraukta.
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atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, 
patikimas ir proporcingas tikėtinam 
poveikiui ekonomikai ir užimtumui
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– valstybė narė pateikė pakankamai 
informacijos ir įrodymų, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visų numatytų išlaidų suma yra tinkama 
(pagrįsta),
ir

– valstybė narė pateikė pakankamai 
informacijos ir įrodymų, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visų numatytų išlaidų suma atitinka 
numatytų reformų ir investicijų pobūdį ir 
rūšį (yra tikėtina),
ir

– valstybė narė pateikė pakankamai 
informacijos ir įrodymų, kad pagal 
priemonę finansuotina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visų numatytų išlaidų suma nėra 
padengta esamo arba planuojamo 
Sąjungos finansavimo lėšomis,
ir

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visų numatytų 
išlaidų suma yra proporcinga 
numatomam plane numatytų priemonių 
poveikiui atitinkamos valstybės narės 
ekonomikai.
Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en
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Pakeitimas 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicijų projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
priemonės, kuriomis prisidedama prie 
tarpusavio poveikio stiprinimo
Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6a Reformų įsipareigojimai sudaro 
išsamų reformų paketą.

Or. en
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Pakeitimas 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6b Pagal šį kriterijų Komisija 
atsižvelgia į šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti tarpusavyje susijusias 
valstybės narės problemas (apimtis);
ir

– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti problemas, kurios yra 
labai svarbios valstybės narės ekonomikos 
veikimui (svarba).
Reitingas

A – didelės apimties ir labai svarbūs: 
reformų įsipareigojimais siekiama 
išspręsti keletą problemų, nurodytų 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose
B – vidutinės apimties ir vidutiniškai 
svarbūs: reformų įsipareigojimais 
siekiama išspręsti keletą problemų, 
nurodytų susijusiuose Komisijos oficialiai 
priimtuose Europos semestro 
dokumentuose;
C – mažos apimties ir mažai svarbūs: 
netinka nė vienas pirmiau nurodytas 
variantas.

Or. en

Pakeitimas 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.7 Atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis

– struktūros užduotys valstybėje 
narėje: i) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimas, 
ii) pažangos, įgyvendinant tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes, stebėsena 
ir iii) ataskaitų teikimas
ir

– siūlomos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės yra aiškios ir 
realistiškos, o siūlomi rodikliai yra 
svarbūs, priimtini ir patikimi,
ir

– su reformų ir investicijų 
įgyvendinimo organizavimu susijusi 
valstybių narių siūloma bendra tvarka 
(įskaitant nuostatą, kuria užtikrinama, 
kad būtų skirta pakankamai darbuotojų) 
yra patikima.
Reitingas

A – tinkama tvarka veiksmingam 
įgyvendinimui užtikrinti
B – minimali tvarka veiksmingam 
įgyvendinimui užtikrinti
C – nepakankama tvarka veiksmingam 
įgyvendinimui užtikrinti.

Or. en
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Pakeitimas 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.7 Atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius

2.7 Atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano stebėseną ir 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomą 
tvarkaraštį, tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius

Or. en

Pakeitimas 1674
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– struktūros užduotys valstybėje 
narėje: i) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimas, 
ii) pažangos, įgyvendinant tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes, stebėsena ir 
iii) ataskaitų teikimas

– struktūros užduotys valstybėje 
narėje: i) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimas, 
ii) pažangos, įgyvendinant per tam tikrą 
laiką įvykdytinas ir moksliškai pagrįstas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
stebėsena ir iii) audituotų ataskaitų 
teikimas

Or. en

Pakeitimas 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 punkto 1 pastraipos 1 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ir

– kad ši struktūra užtikrina aktyvų 
nepriklausomų fiskalinių institucijų 
vaidmenį, užtikrinant tinkamą jų 
finansavimą ir darbuotojų skaičių;
ir

– kad ši struktūra, investicinių projektų 
atžvilgiu turėtų pakankamai 
finansuojamą nepriklausomą ekspertų 
grupę, kuriai būtų pavesta vertinti 
kiekvieno projekto veiksmingumą, 
efektyvumą, tinkamumą ir pakankamumą 
atitinkamam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui;

Or. en

Pakeitimas 1676
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 punkto 1 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– siūlomos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės yra aiškios ir 
realistiškos, o siūlomi rodikliai yra 
svarbūs, priimtini ir patikimi,

– siūlomos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės yra aiškios ir atitinka 
tvariai pertvarkai būtinus veiksmus, o 
rodikliai yra pagrįsti gamtinio kapitalo 
apskaita, gyvavimo ciklo analize ir 
neveikimo kaina,

Or. en

Pakeitimas 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.7a Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano rengimui 
skirtomis konsultacijomis ir planuojamais 
dialogais, be kita ko, dėl siektinų reikšmių 
ir tikslų, susijusių su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimu, užtikrinama, kad vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, socialiniai 
partneriai, pilietinės visuomenės 
organizacijos ir kiti susiję suinteresuotieji 
subjektai turėtų realias galimybes 
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą; 
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus: 
Taikymo sritis 

– numatoma, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano rengimui 
skirtomis konsultacijomis ir planuojamais 
dialogais, be kita ko, dėl siektinų reikšmių 
ir tikslų, susijusių su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimu, bus užtikrinama reali 
galimybė rengiant ir įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą dalyvauti vietos ir 
regioninėms valdžios institucijoms, 
socialiniams partneriams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir kitiems 
susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams 
ir 

– numatoma, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano rengimui 
skirtomis konsultacijomis ir planuojamais 
dialogais, be kita ko, dėl siektinų reikšmių 
ir tikslų, susijusių su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimu, bus užtikrinama reali 
galimybė įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
dalyvauti vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams, 
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pilietinės visuomenės organizacijoms ir 
kitiems susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams; 
Reitingas 

A – dideliu mastu ir rengimo, ir 
įgyvendinimo atžvilgiu; 
B – vidutiniu mastu ir rengimo, ir 
įgyvendinimo atžvilgiu; 
C – menku mastu rengimo arba 
įgyvendinimo atžvilgiu. 

Or. en

Pakeitimas 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.7a Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas buvo 
parengtas deramai dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
savivaldybių, vietos ir miestų institucijas, 
regionų valdžią, NVO ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, taip pat 
profesines sąjungas ir ekonomikos 
sektoriaus atstovus, vadovaujantis 
partnerystės principu.
Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
– valstybė narė pradėjo dialogą su 
suinteresuotaisiais subjektais rengdama 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, buvo sukurti organizuoti 
kanalai suinteresuotųjų subjektų 
nuomonei rinkti ir analizuoti; dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams buvo 
surengtas deramas forumas pasidalyti 
nuomonėmis apie ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planus;
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– valstybės narės išnagrinėjo, įvertino 
suinteresuotųjų subjektų pateiktus arba 
atmestus pasiūlymus ir į juos atsižvelgė
Taikymo sritis

Reitingas A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 lentelė
Kriterijai Taikymo sritis Reitingas

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

Efektyvumas Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei 
narei;

C – menku mastu

Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie 
3 ir 4 straipsniuose 
apibrėžtos taikymo srities 
ir tikslų.
Valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų 
bendros sumos 
pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir 
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proporcingas tikėtinam 
poveikiui ekonomikai ir 
užimtumui.

A – tinkama tvarka 
veiksmingam 
įgyvendinimui užtikrinti

B – minimali tvarka 
veiksmingam 
įgyvendinimui užtikrinti

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.

C – nepakankama tvarka 
veiksmingam 
įgyvendinimui užtikrinti.

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

Veiksmingumas Valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų 
bendros sumos 
pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir 
proporcingas tikėtinam 
poveikiui ekonomikai ir 
užimtumui.

C – menku mastu

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

Aktualumas Įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą tikimasi 
kurti Europos pridėtinę 
vertę.

C – menku mastu

Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
planas yra suderinamas 
su atitinkamais 
įgyvendinant Europos 
semestrą nustatytais 
naujausiose konkrečiai 
valstybei narei skirtose 
rekomendacijose ar 
kituose aktualiuose 
Komisijos priimtuose 
dokumentuose nurodytais 
uždaviniais.
Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
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planas suderinamas su 3 
straipsnyje nurodytomis 
šešiomis sritimis.
Numatoma, kad 
ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
planu bus veiksmingai 
prisidedama prie 
Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsipareigojimų, visų 
pirma Paryžiaus 
susitarimo, JT DVT, lyčių 
aspekto integravimo ir 
Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimo.

A – dideliu mastu

B – vidutiniu mastu

Suderinamumas Į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo 
planą įtrauktos reformų 
ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, 
kurios sudaro darnius 
veiksmus.

C – menku mastu

Bent 30 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
planui prašomos sumos 
skiriama klimato ir 
biologinės įvairovės 
veiksmų ir aplinkos 
tvarumo tikslų 
integravimui, remiantis 
Komisijos pagal 14 
straipsnio 1 dalį pateikta 
metodika.
Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
plano rengimui skirtomis 
konsultacijomis ir 
planuojamais dialogais, 
be kita ko, dėl siektinų 
reikšmių ir tikslų, 
susijusių su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano 
įgyvendinimu, 
užtikrinama reali 
galimybė rengiant ir 
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įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą dalyvauti 
vietos valdžios 
institucijoms, 
socialiniams partneriams, 
pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir kitiems 
susijusiems 
suinteresuotiesiems 
subjektams.

Or. en

Pakeitimas 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikus vertinimą ir atsižvelgus į reitingus: Atlikus vertinimą pagal 16 straipsnio 3 
dalį ir atsižvelgus į reitingus: 

Or. en

Pakeitimas 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jei galutinio reitingo pagal 2.1–
2.7 kriterijus įvertinimas yra:

jei galutinio reitingo pagal 1 lentelėje 
nustatytus kriterijus įvertinimas yra:

Or. en

Pakeitimas 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – A; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – A; – 2.1 (ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu veiksmingai 
prisidedama prie 3 straipsnyje nurodytų 
šešių ramsčių) ir 2.2 (ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
priemonėmis veiksmingai prisidedama 
prie Sąjungos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų, visų pirma Paryžiaus 
susitarimo, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, lyčių aspekto 
integravimo ir Europos socialinių teisių 
ramsčio, įgyvendinimo) kriterijų – A;

Or. en

Pakeitimas 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – A; 2.1, 2.2, 2.2a ir 2.3 kriterijų – keturi A;

ir 2.4., 2.4a, 2.4b kriterijų:
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– bent vienas A ir nėra C

ir 2.5, 2.6, 2.7 kriterijų:

– daugiau A nei B ir nėra C.

Or. en

Pakeitimas 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – A; – visi A
arba

Or. en

Pakeitimas 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kitų kriterijų: Išbraukta.
– visi A

Or. en

Pakeitimas 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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kitų kriterijų: Išbraukta.
– visi A

Or. en

Pakeitimas 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kitų kriterijų: Išbraukta.
– visi A

Or. en

Pakeitimas 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiau A nei B ir nėra C

arba

Or. en

Pakeitimas 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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arba Išbraukta.
– daugiau A nei B ir nėra C.

Or. en

Pakeitimas 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba Išbraukta.
– daugiau A nei B ir nėra C.

Or. en

Pakeitimas 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiau A nei B ir nėra C. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiau A nei B ir nėra C. – daugiau B nei A ir nėra C
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arba

Or. en

Pakeitimas 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 pastraipos 3 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visi B.

Or. en

Pakeitimas 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jei galutinio reitingo pagal 2.1–
2.7 kriterijus įvertinimas yra:

jei galutinio reitingo pagal 1 lentelėje 
nustatytus kriterijus įvertinimas yra:

Or. en

Pakeitimas 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – ne A, Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – ne A, – 2.1, 2.2, 2.2a ir 2.3 kriterijų – ne A,

Or. en

Pakeitimas 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2.1 ir 2.2 kriterijų – ne A, – bent vienas C,

Or. en

Pakeitimas 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kitų kriterijų: Išbraukta.
– daugiau B nei A

Or. en

Pakeitimas 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru



PE657.422v01-00 106/125 AM\1213691LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kitų kriterijų: Išbraukta.
– daugiau B nei A

Or. en

Pakeitimas 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kitų kriterijų: 2.4., 2.4a, 2.4b kriterijų: 

– ne A arba bent vienas C 

ir

2.5, 2.6, 2.7 kriterijų: 

– daugiau B nei A.

Or. en

Pakeitimas 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiau B nei A Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiau B nei A Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba Išbraukta.
– bent vienas C.

Or. en

Pakeitimas 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba Išbraukta.
– bent vienas C.

Or. en

Pakeitimas 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 2 pastraipos 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba Išbraukta.
– bent vienas C.

Or. en

Pakeitimas 1707
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rodikliai naudojami pagal turimus 
duomenis ir informaciją, įskaitant 
kiekybinius ir (arba) kokybinius duomenis.

Rodikliai yra pagrįsti suderintais tvarumo 
rodikliais ir naudojami vadovaujantis 
gamtinio kapitalo apskaita, gyvavimo 
ciklo analize ir neveikimo kaina, įskaitant 
kiekybinius ir (arba) kokybinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 1708
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų skaičius;

a) Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintų ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planų 
skaičius;

Or. en
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Pakeitimas 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų skaičius;

a) patvirtintų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų skaičius;

a) Komisijos įgyvendinimo 
sprendimu patvirtintų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
skaičius;

Or. en

Pakeitimas 1711
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pažanga siekiant ES taksonomijos 
tikslų, remiantis per tam tikrą laiką 
įvykdytinais ir moksliškai pagrįstais 
tvarumo rodikliais, ir tikrinimas, kaip 
visoje pagal Priemonę finansuojamoje 
veikloje laikomasi principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“.
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Or. en

Pakeitimas 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų užbaigtumo 
laipsnis;

Or. en

Pakeitimas 1713
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vykdo 25 straipsnyje nurodytą 
ex post vertinimą taip pat siekdama 
nustatyti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendros 
finansinės paramos (įskaitant, jei taikoma, 
paskolos paramos) ir atitinkamų priemonių 
įgyvendinimo atitinkamoje valstybėje 
narėje, siekiant gerinti ekonomikos 
gaivinimą, atsparumą, darbo vietų kūrimą 
ir sanglaudą, ryšius.

Komisija vykdo 25 straipsnyje nurodytą 
ex post vertinimą taip pat siekdama 
nustatyti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendros 
finansinės paramos (įskaitant, jei taikoma, 
paskolos paramos) ir atitinkamų priemonių 
įgyvendinimo atitinkamoje valstybėje 
narėje, siekiant gerinti ekonomikos 
gaivinimą, atsparumą, darbo vietų kūrimą 
ir sanglaudą, ryšius. Jeigu atitinkama 
valstybė narė pažeidžia įsipareigojimus 
arba nedaro pažangos įgyvendindama 
pertvarkos reformas, ji gautas lėšas 
grąžina.

Or. en

Pakeitimas 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial
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Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa PRIEDAS

Gairės dėl reformų ir investicinių 
priemonių, kurios patenka į šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodytas 
Europos politikos sritis.
Valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais reikės 
veiksmingai spręsti uždavinius iš šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodytų 
prioritetinių Europos sričių:
– žalioji pertvarka įgyvendinant žaliąjį 
kursą;
– skaitmeninė pertvarka įgyvendinant 
skaitmeninę darbotvarkę;
– ekonominė sanglauda, našumas ir 
konkurencingumas įgyvendinant 
pramonės ir MVĮ strategijas;
– socialinė sanglauda įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį;
– institucinis atsparumas, siekiant 
sustiprinti krizių valdymo pajėgumus;
– pagal priemonę „Next Generation” 
vykdoma politika įgyvendinant Europos 
įgūdžių darbotvarkę, Vaiko garantijų 
iniciatyvą ir Jaunimo garantijų iniciatyvą.
Rengdamos savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus valstybės 
narės gali naudoti šį priedą kaip gaires 
dėl reformų ir investicijų, kurios patenka į 
pirmiau minėtas šešias sritis. Šis sąrašas 
nėra baigtinis ir gali būti papildytas.
1. Žalioji pertvarka

Atsižvelgiant į žaliojo kurso tikslus ir visų 
pirma siekiant atnaujintų Sąjungos 
2030 m. klimato tikslų bei laikantis tikslo 
iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui, pagal Priemonę remiami tik 
tokie planai, kuriuose laikomasi principo 
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„nedaryti reikšmingos žalos“.
Regionams, kurie labai priklauso nuo 
anglių, lignito, durpių arba degiųjų 
skalūnų gavybos ir deginimo, Komisija 
gali patvirtinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, kuriuose 
numatytos į veiklą, susijusią su 
gamtinėmis dujomis, jeigu tokia veikla 
atitinka visas šias sąlygas:
a) naudojama kaip jungiamoji 
technologija, pakeičianti anglis, lignitą, 
durpes ar degiuosius skalūnus;
b) neviršija tvaraus prieinamumo ribų 
arba yra suderinama su švaraus 
vandenilio, biodujų ir biometano 
naudojimu;
c) prisideda prie Sąjungos aplinkos tikslų, 
susijusių su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, spartinant 
laipsnišką anglių, lignito, durpių ar 
degiųjų skalūnų naudojimo nutraukimą;
d) gerokai sumažina išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir oro taršą 
ir padidina energijos vartojimo 
efektyvumą;
e) padeda kovoti su energijos 
nepritekliumi;
f) nekliudo atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos plėtrai atitinkamose teritorijose 
ir yra suderinama bei sąveikauja su 
tolesniu atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimu.
Priemonių, kurios turėtų teigiamą poveikį 
siekiant tikslo dėl anglies dioksido 
poveikio neutralumo, pavyzdžiai:
– švarios energijos rėmimas, pajėgumų 
didinimas, moderniosios energetikos 
sistemos rėmimas;
– investavimas į regionus, kurie labai 
priklauso nuo anglių, lignito, durpių ir 
degiųjų skalūnų ar durpių gavybos ir 
deginimo, siekiant užtikrinti teisingą 
pertvarką, kad būtų pasiektas anglies 
dioksido poveikio neutralumas;
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– energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimas vykdant pastatų renovacijos 
projektus, kuriuose pagrindinis dėmesys 
skiriamas energijos taupymui ir pastatų 
integravimui į sujungtuosius energetikos 
tinklus;
– energijos nepritekliaus mažinimas;

– tvari kaimo ir pasienio vietovių plėtra;

– atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos ir kaupimo projektai;
– mažataršių transporto priemonių, visų 
pirma geležinkelių, metro ir dviračių, 
rėmimas;
– absorbentų stiprinimas;

– nuoseklūs teisės aktai, kad būtų 
skatinamas naujų technologijų taikymas;
– investavimas į vandenilį;

– energetikos infrastruktūros jungtys;

– transeuropiniai transporto koridoriai;

– saulės baterijų plokščių ir 
elektromobilių gamyklų statymas.
Priemonių, kuriomis būtų skatinamas 
perėjimas prie žiedinės ekonomikos, 
pavyzdžiai:
– naujų paslaugų modelių ir dalijimosi 
ekonomikos skatinimas;
– gaminių taisymas ir perdirbimas;

– atliekų tvarkymo tobulinimas ir žiedinės 
ekonomikos skatinimas;
– cheminio antrinio perdirbimo apimčių 
didinimas;
– efektyvaus medžiagų vartojimo 
skatinimas;
– anglies dioksido surinkimas ir 
panaudojimas (CCU).
Priemonių, kurios turėtų teigiamą poveikį 
biologinei įvairovei, pavyzdžiai:
– gamtos išsaugojimo teritorijų 
infrastruktūros plėtojimas siekiant remti 
rekreacinį jų naudojimą ir turizmą;



PE657.422v01-00 114/125 AM\1213691LT.docx

LT

– buveinių valymas ir atkūrimas, įskaitant 
vandens valymo priemones;
– gamtiniai sprendimai, susiję su gamtos 
išteklių naudojimu ir vandentvarka;
– biologinės įvairovės saugojimas ir 
skatinimas, taip pat tvaraus 
ūkininkavimo, žuvininkystės ir 
miškininkystės skatinimas;
– tvari kaimo ir pasienio vietovių plėtra.

II. Skaitmeninė pertvarka

Atsižvelgiant į Skaitmeninės darbotvarkės 
tikslus, Priemone turėtų būti remiami 
planai, kurie padės užbaigti bendrosios 
skaitmeninės rinkos kūrimą.
Priemonių, susijusių su ryšiais ir 
duomenų infrastruktūra, pavyzdžiai:
– 5G aprėptis, įskaitant didelės apimties 
5G koridorių įrengimą palei transporto 
kelius;
– visuresė ypač spartaus ryšio prieiga 
miesto ir kaimo vietovėse, įperkama 
visiems namų ūkiams ir įmonėms;
– itin didelių pajėgumų spartusis tinklas;

– visų socialinių ir ekonominių veiksnių 
sujungimas su gigabitiniais tinklais.
Priemonių, susijusių su skaitmeniniais 
pajėgumais ir pagrindinių didelio 
poveikio technologijų diegimu, 
pavyzdžiai:
– duomenų erdvės;

– superkompiuteriai;

– kibernetinis saugumas;

– dirbtinis intelektas;

– kvantinės kompiuterijos infrastruktūros;

– puslaidininkiai, mikroprocesoriai, 
moderniausios debesijos technologijos, 
itin našios kompiuterinės sistemos;
– daiktų internetas (DI);

– blokų grandinės ir paskirstytojo registro 
technologijos, visų pirma e. valdžios 
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sprendimuose;
– robotika ir robotikos procesų 
automatizavimas, visų pirma 
skaitmeninėms vyriausybėms kurti;
– fotonika, pramoninės biotechnologijos.

Priemonių, susijusių su skaitmeninės 
srities investicijomis į skaitmeninį 
švietimą ir mokslinius tyrimus ir plėtrą, 
pavyzdžiai:
– valstybės finansuojamos mokslinių 
tyrimų ir plėtros IRT visuose sektoriuose;
– skaitmeninių pajėgumų plėtojimas 
kuriant atsparias ir veiksmingas švietimo 
ir mokymo sistemas;
– skaitmeninių įgūdžių tobulinimas 
siekiant skaitmeninės pertvarkos ir 
patikimos Europos skaitmeninės švietimo 
ekosistemos, kuri apimtų turinį, 
priemones, paslaugas ir platformas, 
kūrimas.
Priemonių, susijusių su viešojo 
administravimo sistemos ir darbo vietų 
modernizavimu ir tobulinimu pasitelkiant 
skaitmenines priemones, pavyzdžiai:
– viešojo administravimo modernizavimas 
naudojant pagrindinius skaitmeninius 
didelio poveikio sprendimus;
– piliečių ir verslo judumas įgyvendinant 
tarpvalstybinį sąveikumą;
– administracinių procedūrų spartinimas 
ir administravimo institucijų ir piliečių bei 
įmonių skaitmeninės sąveikos 
lengvinimas;
– galimybė naudotis skaitmenine darbo ir 
darbo nuotoliniu būdu įranga ir 
sprendimais.
Priemonių, susijusių su verslo 
skaitmeninimu, pavyzdžiai:
– skaitmeninių priemonių ir 
technologinės įrangos naudojimas 
pramonės ekosistemose, įskaitant žemės 
ūkį ir turizmą;
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– Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ 
strategijos įgyvendinimas, visų pirma 
sukuriant branduolių tinklus ir 
skaitmeninių inovacijų centrus;
– inkubatorių kūrimas, finansavimas ir 
palaikymas.
III. Ekonominė sanglauda, našumas ir 
konkurencingumas
Atsižvelgiant į Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategiją ir Pramonės 
strategiją, Priemone remiami planai, 
kuriais užtikrinamas ekonomikos 
atsigavimas po pandemijos ir taip 
prisidedama prie Sąjungos strateginio 
savarankiškumo, palaikomos ir 
stiprinamos pramonės ekosistemos ir jos 
strateginės vertės grandinės.
Priemonių, kuriomis kuriama, palaikoma 
ir stiprinama Sąjungai strategiškai svarbi 
veikla, pavyzdžiai:
– fizinė tvari infrastruktūra, užtikrinanti 
geresnius ryšius ir apimanti Sąjungos 
nacionalines, regionines ir vietos 
teritorijas;
– infrastruktūros elementai, įvardyti kaip 
kritinės svarbos sveikatos, energetikos, 
vandens, maisto, žemės ūkio maisto 
produktų, aplinkos srityse;
– vidinės Europos pramonės vertės 
grandinės konsolidavimas vykdant 
reindustrializaciją, tarptautinimą, 
prisitaikymą prie skaitmeninės pertvarkos 
ir įvairinimą.
Priemonių, kuriomis didinamas našumas, 
pavyzdžiai:
– investicijos į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kai šios investicijos yra 
strategiškai svarbios Sąjungos 
ekonomikai;
– tvari ir novatoriška didelę įtaką 
nacionalinei ir (arba) Sąjungos 
ekonomikai turinčių ekosistemų 
reindustrializacija;



AM\1213691LT.docx 117/125 PE657.422v01-00

LT

– parama turizmo sektoriui ir 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
sektoriui, įskaitant kaimo turizmą ir 
agrarinį turizmą, skiriant priemones 
viešbučiams, restoranams, kelionių 
organizatoriams, kelionių agentūroms ir 
ilgų nuotolių geležinkelio, kruizų ir oro 
transporto bendrovėms, kad būtų padengti 
jų nuostoliai po pandemijos;
– strateginiai projektai, susiję su 
audiovizualiniu ir žiniasklaidos turiniu 
bei technologijomis, kuriais stiprinami 
ilgalaikiai pajėgumai kurti ir platinti 
kultūros ir meno, audiovizualinio ir 
žiniasklaidos sektorių ir pramonės turinį;
– inovacijų programos ir industrijos 
modernizavimas sporto įmonėms, 
mėgėjiško sporto klubų ir asociacijų 
finansavimas.
Priemonių, kuriomis didinamas 
konkurencingumas, pavyzdžiai:
– galimybė gauti finansavimą MVĮ, 
pradedančiosioms įmonėms, veiklą 
plečiančioms įmonėms ir labai mažoms 
įmonėms, kurios patyrė pandemijos 
poveikį, visų pirma vietos verslui žemės 
ūkio ir ekologinio turizmo srityje;
– nacionalinių verslumo vystymo 
programų kūrimas, vadovaujantis 
Europos principais;
– veiksmai, kuriais siekiama sušvelninti 
krizės poveikį bendrosios valiutos 
priėmimo procesui euro zonai 
nepriklausančiose valstybėse narėse.
IV. Socialinė sanglauda

Atsižvelgiant į Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, Priemone remiami 
planai, kuriais sprendžiami socialiniai 
pandemijos padariniai ir kuriais bus 
skatinama įtraukesnė ir teisingesnė 
Sąjunga. Visų pirma skatinamos socialinį 
poveikį sukuriančios reformos ir 
investicijos.
Priemonių, kuriomis kuriamos atsparios 
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darbo rinkos, pavyzdžiai:
– aukštos kokybės darbo vietų, kuriomis 
remiama profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra ir geresnis 
priežiūros pareigų paskirstymas, kūrimas;
– platesnis moterų įtraukimas į darbo 
rinką, be kita ko, užtikrinant lygias 
galimybes ir karjeros raidą;
– tinkamų atostogų dėl šeiminių 
priežasčių ir lanksčių darbo sąlygų 
užtikrinimas;
– vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo mažinimas;
– nekvalifikuotų ir ilgą laiką nedirbusių 
asmenų integravimo į darbo rinką 
priemonės.
Priemonių, kuriomis kovojama su 
nelygybe ir skatinama socialinė įtrauktis, 
pavyzdžiai:
– reformos, kuriomis stiprinamos 
vienodos galimybės gauti išsilavinimą, 
mokymus, kultūrą, darbą, taip pat 
sveikatos priežiūros ir socialines 
paslaugas;
– pažeidžiamų gyventojų, visų pirma 
neįgaliųjų ir romų, integravimas į 
visuomenę;
– reformos, kuriomis siekiama plėtoti, 
modernizuoti ir tobulinti socialinės 
apsaugos ir socialinės paramos sistemas;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
sprendžiama benamystės problema ir 
patiekiami modernūs, tvarūs ir įperkami 
socialinio būsto sprendimai.
Priemonių, kuriomis kuriama socialinė 
rinkos ekosistema, pavyzdžiai:
– investicijos į viešąjį, komercinį ir 
filantropinį kapitalą;
– socialinės infrastruktūros, socialinio 
dialogo ir socialinės apsaugos vystymas;
– naujų socialinės ekonomikos verslo 
modelių, įskaitant socialinio poveikio 
investicijas ir socialinio poveikio sutarčių 
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sudarymą, skatinimas.
V. Institucinis atsparumas

Priemone remiami planai, kuriais 
didinami valstybių narių ir jų atitinkamų 
regioninių bei vietos valdžios institucijų 
administraciniai ir instituciniai 
atsparumo ir reagavimo į krizes 
pajėgumai, susiję su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniam sektoriams kylančiomis 
problemomis.
Priemonių, kuriomis gerinamas 
institucijų reagavimas į krizes, pavyzdžiai:
– verslo ir paslaugų tęstinumo sprendimų 
būtinosioms viešosioms ir privačiosioms 
institucijoms ir sektoriams rėmimas;
– visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemų reformos;
– investicijos į visuomenės sveikatos 
infrastruktūrą;
– sveikatos priežiūros sistemų galimybių 
netgi sudėtingomis sąlygomis išlaikyti 
saugias ir tvarias sveikatos priežiūros 
darbuotojų darbo sąlygas gerinimas;
– darbo sąlygų gerinimas priežiūros 
sektoriuje, pvz., vaikų ir pagyvenusių 
asmenų priežiūros;
– kokybiškų ir įperkamų priežiūros ir 
priežiūros namuose paslaugų plėtojimas;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
siekiama saugesnių, aukštesnės kokybės ir 
prieinamesnių slaugos namų ir priežiūros 
centrų, medicinos įrangos ir paslaugų;
– valstybinių institucijų pajėgumų 
užtikrinti mobiliųjų ir pasienio darbuotojų 
teises stiprinimas.
Priemonių, kuriomis mažinama 
administracinė našta, pavyzdžiai:
– finansinių sistemų stabilumas;

– reformos ir investicijos, kuriomis 
siekiama nepriklausomos teismų sistemos, 



PE657.422v01-00 120/125 AM\1213691LT.docx

LT

geriau aprūpintos skaitmeniniais 
sprendimais;
– Pinigų plovimo prevencijos direktyvos 
perkėlimas į nacionalinę teisę, 
įgyvendinimas ir stebėsena.
VI. Priemonė „Next Generation“

Atsižvelgiant į Europos įgūdžių 
darbotvarkės, Jaunimo garantijų 
iniciatyvos ir Vaiko garantijų iniciatyvos 
tikslus, Priemone remiami projektai, 
kuriais sprendžiami demografiniai 
uždaviniai ir kuriais siekiama, kad šių 
dienų jaunimas netaptų „suvaržymų 
karta“. Šiuo atžvilgiu pagal Priemonę 
finansuojami planai, kuriais prisidedama 
prie ilgalaikės žalos jaunimo 
perspektyvoms darbo rinkoje mažinimo ir 
jų bendros gerovės didinimo.
Priemonių, kuriomis skatinamas 
švietimas ir įgūdžiai, pavyzdžiai:
– nacionalinių ir regioninių kvalifikacijos 
įgijimo, kėlimo ir perkvalifikavimo 
strategijų ir veiksmų rengimas;
– profesinio rengimo ir mokymo 
reformos;
– mokymosi visą gyvenimą programos;

– verslumo ir tarpdalykinių įgūdžių 
programos;
– geresnio karjeros pasirinkimo ir 
geresnių darbo sąlygų siekimas visiems 
darbuotojams;
– fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros 
švietimo srityje plėtojimas;
– skaitmeninių įgūdžių programos.

Vaikams ir jaunimui skirtų priemonių 
pavyzdžiai:
– projektai, kuriais prognozuojama darbo 
rinkos raida;
– vaikų ir jaunimo lygios galimybės gauti 
išsilavinimą, sveikatos priežiūros 
paslaugas, maitinimą, darbą ir būstą;



AM\1213691LT.docx 121/125 PE657.422v01-00

LT

– skurdo mažinimas.

Priemonių, kuriomis mažinamas kartų 
atotrūkis, pavyzdžiai:
– investicijos į senjorų ekonomiką;

– pensijos reformos, daug dėmesio 
skiriant darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų pensijų sistemų 
tvarumui;
– moterų ir vyrų lygios galimybės įgyti 
teisę į pensiją.

Or. en

Pakeitimas 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa PRIEDAS

Teigiamas sąrašas reformų ir investavimo 
priemonių, kurios, be kita ko, patenka į 
prioritetines Europos politikos sritis
Reformos ir investavimo priemonės pagal 
prioritetines Europos politikos sritis gali 
apimti, bet ne tik:
1. Reformas ir valstybės investicijas, 
kuriomis remiama žalioji pertvarka ir 
skatinamas aplinkosauginis atsparumas, 
įskaitant:
– investicijas į transporto infrastruktūrą, 
kuriomis skatinamos mašataršės ir 
netaršios transporto priemonės, įskaitant 
atokiausių regionų salų jūrines jungtis; 
– investicijas į netaršią energijos 
gamybos, energijos kaupimo ir platinimo 
infrastruktūrą; investicijas ir paskatas, 
skirtas anglies dioksidui imliuose 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio, cheminių 
produktų ar laivybos, iškastinio kuro 
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šaltinių pakaitinėms technologijoms 
plėtoti; reformas ir investicijas, kuriomis 
gerinamas atliekų tvarkymas ir skatinama 
žiedinė ekonomika; 
– biologinės įvairovės saugojimą ir 
skatinimą, taip pat tvaraus ūkininkavimo, 
žuvininkystės ir miškininkystės skatinimą; 
dirvožemio ir požeminio vandens 
saugojimą nuo taršos ir jų valymą, geros 
požeminio ir paviršinio vandens bei 
dirvožemio cheminės ir ekologinės būklės 
pasiekimą ir 
– apsaugos nuo potvynių, sausrų ir kitų 
gaivalinių nelaimių gerinimą;
2. Reformas ir investicijas, kuriomis 
skatinama ekonomikos, visuomenės ir 
administravimo skaitmeninė pertvarka:
– skatinti e. valdžios sprendimus ir, jei 
įmanoma, suskaitmeninti visas 
administracines procedūras;
– investuoti į viešojo administravimo 
tarnautojų galimybę dirbti nuotoliniu 
būdu ir pasiekti būtinus dokumentus, kad 
būtų galima palaikyti viešojo 
administravimo funkcijas nepaprastųjų 
atvejų metu; 
– suskaitmeninti teismų sistemą, įskaitant 
galimybę rengti posėdžius ir teismo sesijas 
internetu;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
modernizuojamos duomenų laikymo ir 
duomenų mainų galimybės valstybės 
tarnyboms ir administravimo 
institucijoms, agentūroms, valstybės 
įmonėms ir kitiems susijusiems 
subjektams duomenų saugumo ir 
apsaugos, atviros ir sąveikios 
infrastruktūros, efektyvaus energijos 
vartojimo ir skaidraus duomenų 
prieinamumo atžvilgiu;
– remti į skaitmeninimą orientuotą 
švietimą ir mokymą, įskaitant suaugusiųjų 
švietimą, kad būtų pagerintas 
informuotumas ir skaitmeninių 
technologijų išmanymas; 
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– reformos ir viešosios investicijos į 
teisinę ir administracinę paramą MVĮ, 
mokslo tyrimų pareigūnams ir ne pelno 
organizacijoms bandant susigaudyti ES ir 
nacionalinėse reglamentavimo sistemose;
3. Reformos ir viešosios investicijos, 
kurioms didinamas ekonominis, socialinis 
ir institucinis atsparumas ir stiprinamas 
pasirengimas krizėms, be kita ko:
a. Ekonomikos ir verslo atsparumas:

– verslo ir paslaugų tęstinumo sprendimai 
viešosioms ir privačiosioms institucijoms, 
kurios yra labai svarbios visuomenės 
politinėms, ekonominėms, socialinėms, 
administracinėms, visuomenės saugos, 
saugumo, sveikatos, priežiūros, 
transporto, viešojo pirkimo ir švietimo 
funkcijoms;
– reformos ir reguliavimo sistemos, 
kuriomis įmonės ir pilietinės visuomenės 
subjektai skatinami modernizuoti krizių 
valdymo tęstinumo sistemas ir investuoti į 
darbo saugos krizių protokolus, siekiant 
kuo mažesnių veiklos sutrikimų;
– paskatos pritaikyti pramonės procesus ir 
įvairinti tiekimo grandines, įskaitant 
investicijas į lanksčias transporto 
sistemas, eismo stebėseną ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo procedūras, kur esama 
tiekimo grandinės kliūčių;
– krizių valdymo tęstinumo sistemos ir 
protokolai viešojo ir privačiojo transporto 
paslaugų teikėjams;
– nacionalinių ir viršvalstybinių finansų 
sistemų gebėjimas užtikrinti likvidumą ir 
nuolatines saugias mokėjimo priemones;
b. Socialinis atsparumas:

– reformos ir investicijos, kuriomis 
siekiama stiprinti nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijų 
gebėjimą remti nukentėjusius piliečius 
staigaus ir didelio poveikio jų 
pragyvenimo šaltiniams laikotarpiu, 
įskaitant programas ir administracinius 
išteklius, kuriais sudaromos sąlygos 
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greitai teikti finansinę ar kitokią paramą 
nukentėjusiems piliečiams, patiriantiems 
didelių finansinių sunkumų, taip pat 
poveikį saugumui ir fizinei arba psichinei 
sveikatai, įskaitant priemones, kuriomis 
užtikrinama lyčių lygybė, tinkama parama 
vaikams ir apsauga pažeidžiamoje 
padėtyje esantiems asmenims, pavyzdžiui, 
neįgaliesiems, kaliniams, mažumoms, 
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams;
– priemonės, kuriomis didinamas 
socialinės gerovės sistemų ir kitų pajamų 
rėmimo sistemų pajėgumas skatinti 
socialinę įtrauktį ir užtikrinti asmenų 
atsparumą, be kita ko, streso ar socialinių 
ir ekonominių sukrėtimų sąlygomis;
– administraciniai ištekliai ir pajėgumai, 
įskaitant skaitmenines priemones, siekiant 
veiksmingai koordinuoti finansinės 
pagalbos ar likvidumo teikimą 
nukentėjusiems piliečiams, sykiu 
užkertant kelią sukčiavimo ar netinkamo 
naudojimo atvejams;
– sveikatos priežiūros sistemų gebėjimas 
palaikyti saugias ir tvarias sveikatos 
priežiūros darbuotojų darbo sąlygas net ir 
sunkiais laikotarpiais ir gerinti darbo 
sąlygas priežiūros sektoriuje, pavyzdžiui, 
vaikų priežiūros ir pagyvenusių žmonių 
priežiūros sektoriuose;
– visuomenės sveikatos įstaigų pajėgumas 
stebėti ir pasiekti bet kurioje geografinėje 
vietoje esančius gyventojus ir gebėjimas tą 
daryti veiksmingai, taip pat gebėjimas 
nustatyti, tirti ir valdyti staigius pavojus 
visuomenės sveikatai, sustabdyti jų plitimą 
ir užtikrinti priežiūros paslaugas visiems 
konkrečios valstybės narės gyventojams 
nepriklausomai nuo jų pajamų ar 
gyventojo statuso;
c. Institucinis ir administracinis 
atsparumas ir pasirengimas krizėms:
– reformos ir investicijos ankstyvo didelio 
masto rizikos visuomenės sveikatai, 
pavyzdžiui, pandemijų ir epidemijų, 
gaivalinių nelaimių, karščio bangų, 
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sausrų, miškų gaisrų, cheminių, 
branduolinių ar pramoninių avarijų, 
nustatymo ir koordinuoto reagavimo į jas 
srityje;
– reformos ir investicijos į 
infrastruktūros, skirtos reaguoti į riziką 
visuomenės sveikatai, įskaitant sistemas, 
skirtas personalo, pacientų, medicininės 
įrangos ir apsaugos priemonių 
transportavimui ir paskirstymui 
koordinuoti, taip pat ryšių infrastruktūros 
kokybę ir aprėptį;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
siekiama užtikrinti patikimą svarbių 
vaistų ir medicinos įrangos tiekimą net 
tada, kai paklausa yra išskirtinai didelė;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
siekiama užtikrinti nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų galimybę koordinuoti 
veiklą su kitomis nacionalinėmis, Europos 
ir tarptautinėmis agentūromis;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
užtikrinamas ypač svarbios 
infrastruktūros, pavyzdžiui, vandens ir 
energijos tiekimo, kanalizacijos sistemų, 
parengimas krizėms ir sanitarinių 
standartų palaikymas;
– reformos ir investicijos, kuriomis 
užtikrinamas nacionalinių ir regioninių 
civilinės saugos agentūrų, įskaitant 
priešgaisrinės apsaugos skyrius ir 
techninės pagalbos tarnybas, 
pasirengimas krizėms ir veiklos 
koordinavimas;
– viešojo administravimo institucijų 
gebėjimo nustatyti būtinuosius 
darbuotojus, su jais susisiekti ir juos 
mobilizuoti, kad būtų palaikytas 
būtinosios viešosios infrastruktūros 
veikimas, saugumas, administravimas ir 
demokratinių institucijų veikla.
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