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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0408),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 
175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0150/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
pranešimą (A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) ir atsparumas, ir atsigavimas 
turėtų būti užtikrinti finansuojant šešias 
pagrindines politikos sritis, būtent žaliąją 
pertvarką, skaitmeninę pertvarką, 
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ekonominę sanglaudą, našumą ir 
konkurencingumą, socialinę sanglaudą, 
institucinį atsparumą ir priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad kita 
europiečių karta netaptų „suvaržymų 
karta“;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) norint pasiekti tvarų ekonomikos 
augimą ir padėti kurti darbo vietas svarbu 
investuoti į žaliąsias technologijas, 
gebėjimus ir reformas, kuriais siekiama 
padėti įgyvendinti švarios ir teisingos 
energetikos pertvarką, padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą būstų ir kituose 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. 
Investavimas į skaitmenines 
technologijas, infrastruktūrą ir procesus 
padidins Sąjungos konkurencingumą 
pasauliniu lygmeniu, o diversifikavus 
pagrindines tiekimo grandines padės 
Sąjungai tapti atsparesnei, 
novatoriškesnei ir mažiau priklausomai;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) reformos ir investicijos, kuriomis 
siekiama didinti ekonominę sanglaudą ir 
našumą mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
(MVĮ), stiprinti bendrąją rinką, 
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konkurencingumą, socialinę sanglaudą ir 
kovoti su skurdu, yra itin svarbios, kad 
ekonomikai atsigaunant niekas neliktų 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Sąjunga turėtų imtis veiksmų 
siekdama užtikrinti, kad kitai europiečių 
kartai netektų patirti ilgalaikių COVID-19 
pasekmių ir kad dar labiau nedidėtų kartų 
atotrūkis. Reformos ir investicijos yra 
labai svarbios skatinant švietimą ir 
įgūdžius, įgūdžių vaidmenį nustatant 
kartų kaitos požiūriu svarbius prioritetus 
aktyvios darbo jėgos kvalifikacijos kėlimo, 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos keitimo 
srityse, vykdant bedarbių integracijos 
programas, investicijų į vaikų ir jaunimo 
prieigą ir galimybes politiką srityse, 
susijusiose su švietimu, sveikata, mityba, 
užimtumu ir būstu, taip pat politiką, kuria 
siekiama mažinti kartų atotrūkį;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6e) COVID-19 krizė taip pat parodė, 
kad svarbu didinti sveikatos ir priežiūros 
sistemų atsparumą ir prieinamumą bei 
pajėgumus, gerinti viešojo 
administravimo ir nacionalinių sistemų 
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veiksmingumą, įskaitant administracinės 
naštos mažinimą, gerinti teismų sistemų 
veiksmingumą ir kovos su pinigų plovimu 
priežiūrą. Reikia pasimokyti iš šios 
patirties ir padidinti valstybių narių 
institucinį atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal Priemonę turėtų būti 
remiami projektai, kurie vykdomi 
laikantis Sąjungos finansavimo 
papildomumo principo ir kuriais 
sukuriama tikra Europos pridėtinė vertė. 
Ši Priemonė neturėtų būti naudojama 
periodinėms nacionalinėms išlaidoms 
padengti ir neturėtų prieštarauti 
strateginiams ir ekonominiams Sąjungos 
interesams, todėl ja neturėtų būti 
finansuojami trečiųjų šalių investicijų 
planai;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Pagal Priemonę turėtų būti 
finansuojami tik tokie projektai, kuriais 
laikomasi žalos nedarymo principo;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti parama šešių šiame reglamente 
nurodytų politikos sričių problemoms 
spręsti skatinant ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir indėlis siekiant 
Sąjungos tikslų, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, Europos socialinio 
ramsčio, Paryžiaus susitarimo tikslų ir 
stiprinant bendrąją rinką. Tuo tikslu ji 
turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, remti 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, pasibaigus 
COVID-19 pandemijos sukeltai krizei 
padėti atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą bei tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 12

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

(14a) nuo 2020 m. vasario 1 d. pradėtos 
taikyti priemonės, susijusios su 
ekonominėmis ir socialinėmis pandemijos 
pasekmėmis, turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų, 
aktualų, veiksmingą ir efektyvų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Be to, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų atitikti Europos 
pridėtinės vertės principą. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso, skaitmeninės darbotvarkės, 
pramonės ir MVĮ strategijų, Europos 
įgūdžių darbotvarkės, Vaiko garantijų 
iniciatyvos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos prioritetai, plane taip pat turėtų 
būti nustatytos priemonės, atitinkančios 
šiame reglamente nustatytas šešias 
politikos sritis. Visa remiama veikla turėtų 
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prioritetus; būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Bent 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
skirtų lėšų turėtų būti nukreipta klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų integravimui 
ir aplinkos tvarumo tikslų siekimui. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų atitikti Europos 
2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) siekiant padėti valstybėms narėms 
parengti ir įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
Europos parlamentas ir Taryba turėtų 
turėti galimybę per Europos semestrą 
aptarti ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
Sąjungoje. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
pateikti tinkami įrodymai, ši diskusija 
turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais. Visą susijusią 
informaciją Komisija turėtų vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų ir jas užbaigti, tikslinga 
nustatyti didžiausią joms pagal Priemonę 
suteikiamą finansinį įnašą, susijusį su 
finansine parama (t. y. negrąžintina 
finansine parama). 2021 ir 2022 m. ta 
didžiausio įnašo suma turėtų būti 
apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu 2015–2019 m. laikotarpiu. 
2023 ir 2024 m. ta didžiausio finansinio 
įnašo suma turėtų būti apskaičiuojama 
remiantis gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu BVP ir 2020–2021 m. 
laikotarpiu užfiksuotu bendru realiojo 
BVP nuostoliu, palyginti su 2019 m.;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Planas turėtų 
būti parengtas remiantis daugiapakopiu 
dialogu su vietos valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis sutarimas. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis šešioms reglamente numatytoms 
sritims; jame taip pat turėtų būti 
paaiškinta, kaip siūlomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
yra suderinamas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais naujausiose 
konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose ar kituose aktualiuose 
Komisijos priimtuose dokumentuose 
nurodytais uždaviniais. Viso proceso metu 
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reikėtų numatyti ir užtikrinti glaudų 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
taip pat atsižvelgs į skirtingų valstybių 
narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų kuriamą sinergiją ir tų 
planų bei kitų investicijų planų 
papildomumą nacionaliniu lygmeniu. 
Komisija turėtų įvertinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą ir 
suderinamumą ir tuo tikslu turėtų 
atsižvelgti į atitinkamos valstybės narės 
pateiktą pagrindimą bei elementus, kuriais 
pagrindžiama, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas atitinka 
uždavinius, nustatytus naujausiose 
atitinkamai konkrečiai valstybei narei 
skirtose rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; kad plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
reglamente nustatytų šešių politikos sričių 
ir sprendžiami su jomis susiję uždaviniai; 
kad planu numatoma padaryti ilgalaikį 
poveikį atitinkamai valstybei narei; kad 
tikėtina, jog planu bus veiksmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsipareigojimų įgyvendinimo, visų 
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poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

pirma Paryžiaus susitarimo, JT DVT, 
lyčių aspekto integravimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įsipareigojimų 
įgyvendinimo; kad valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; kad į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų bei 
privačiųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, ir kad atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais 
po krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos 
iki 2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti 
prisiimti teisiniai įsipareigojimai dėl bent 
60 proc. negrąžintinos paramos sumos. 
Dėl likusios sumos teisiniai 
įsipareigojimai turėtų būti prisiimti iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinė paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį. 
Tie terminai gali skirtis nuo terminų dėl 
lėšų, kurias Sąjunga skolinasi paskoloms 
kapitalo rinkose finansuoti. Todėl labai 
svarbu numatyti galimybę nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 220 straipsnio 2 
dalyje nustatyto principo, pagal kurį 
finansinei paramai skirtų paskolų terminai 
neturėtų būti keičiami;

(28) turėtų būti galimybė valstybės narės 
plano finansinę paramą teikti paskolos 
forma, jei su Komisija sudaromas paskolos 
susitarimas, remiantis atitinkamos 
valstybės narės deramai pagrįstu prašymu. 
Paskolos, kuriomis remiamas nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimas, turėtų būti 
teikiamos nustatant tokius terminus, kurie 
atspindėtų ilgalaikį tokių išlaidų pobūdį, 
tačiau turi būti nustatytas aiškus ir tikslus 
grąžinimo tvarkaraštis. Tie terminai gali 
skirtis nuo terminų, taikomų lėšoms, kurias 
Sąjunga skolinasi paskoloms kapitalo 
rinkose finansuoti. Todėl labai svarbu 
numatyti galimybę nukrypti nuo Finansinio 
reglamento 220 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto principo, pagal kurį finansinei 
paramai skirtų paskolų terminai neturėtų 
būti keičiami;

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrintas išteklių 
teikimas laikotarpio pradžioje, valstybės 
narės turėtų pateikti paskolos paramos 
prašymus ne vėliau kaip iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Siekiant patikimo finansų 
valdymo, bendra pagal šį reglamentą 
suteiktų visų paskolų suma turėtų būti 
apribota. Be to, didžiausia kiekvienai 
valstybei teikiamos paskolos suma neturėtų 
viršyti 6,8 proc. jos bendrųjų nacionalinių 
pajamų. Jei leis turimi ištekliai, 
išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti 
galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per du mėnesius priimti naują sprendimą. 
Valstybė narė, norėdama pakeisti ar 
pateikti naują ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą, turėtų turėti 
galimybę bet kuriuo metu pateikti 
prašymą dėl paramos pagal techninės 
pagalbos priemonę, nustatytą Reglamente 
XX/YYYY [kuriuo nustatoma techninės 
paramos priemonė];

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
du kartus per metus. Mokėjimai turėtų būti 
išmokami dalimis ir grindžiami Komisijos 
pateiktu teigiamu valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Sprendime dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano tvirtinimo 
Komisija turėtų suteikti galimybę gauti 
išankstinį finansavimą, neviršijantį 
20 proc. visos paramos. Jei valstybė narė 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą. Kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali bet 
kuriuo metu išklausyti už ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
atsakingus valstybių narių atstovus ir bet 
kurios kitos atitinkamos institucijos ir 
suinteresuotųjų subjektų atstovus ir 
aptarti šiame reglamente numatytas ir 
pagal jį taikytinas priemones;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
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34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34)  siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus vienu metu 
turėtų būti pranešama Europos Parlamentui 
ir Tarybai, o komunikacijos veiklą, 
prireikus, turėtų vykdyti Komisija. 
Komisija turėtų užtikrinti Priemonės 
išlaidų matomumą aiškiai nurodydama, 
kad remiami projektai turėtų būti aiškiai 
pažymėti žyma „ES ekonomikos 
gaivinimo iniciatyva“;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu vengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Tam reikia parengti specialią 
rezultatų suvestinę. Pagal priemonę 
skirtoms lėšoms turėtų būti taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
Europos Parlamente;

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo ketvirtinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Komisija turėtų teikti Priemonės 
įgyvendinimo apžvalgas ir, jei tinkama, 
pasiūlyti reglamento pakeitimų, kad būtų 
užtikrintas visapusiškas asignavimų 
panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotaisiais aktais. 
Komisijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus, susijusius su ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pat 
metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o 
jų ekspertams sistemingai suteikiama 
galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
veiksmais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžiuose. Priėmus deleguotąjį aktą, 
atitinkama valstybė narė ir Komisija turėtų 
galėti susitarti dėl tam tikrų techninio 
pobūdžio veiklos susitarimų, kuriuose būtų 
išsamiai nustatyti įgyvendinimo aspektai, 
susiję su terminais, tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
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taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

_________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

(Šis pakeitimas, kuriuo žodžiai 
„įgyvendinimo aktas“ keičiami žodžiais 
„deleguotasis aktas“, yra taikomas visam 
tekstui, išskyrus 9a straipsnį ir 13a 
konstatuojamąją dalį.)

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis apima šešias 
pagrindines politikos sritis:
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konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų 
stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žaliąją pertvarką, atsižvelgiant į 
Žaliojo kurso tikslus;

Or. en

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skaitmeninę pertvarką, 
atsižvelgiant į skaitmeninės darbotvarkės 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonominę sanglaudą, našumą ir 
konkurencingumą, atsižvelgiant į 
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pramonės ir MVĮ strategijas;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramsčio tikslus;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 5 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– institucinį atsparumą, siekiant 
sustiprinti krizių valdymo pajėgumus; ir

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 6 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagal priemonę „Next Generation 
EU” vykdomą politiką, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkės, Vaiko 
garantijų iniciatyvos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos tikslus.

Or. en



PE655.950v02-00 28/66 PR\1212104LT.docx

LT

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – prisidėti įveikiant 3 straipsnyje 
nurodytų šešių politikos sričių iššūkius, 
taip stiprinant Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant kokybiškų darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei, 
skatinant tvarų ekonomikos augimą ir 
kuriant Europos pridėtinę vertę:

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, JT DVT, Europos 
socialinio ramsčio, Paryžiaus susitarimo 
tikslų ir stiprinti bendrąją rinką, kai pagal 
ją įgyvendinamos priemonės, kaip antai:
– priemonės, kuriomis praktiškai 
įgyvendinami Paryžiaus susitarimo ir 
Žaliojo kurso tikslai ir padedama siekti 
Sąjungos tikslų, prisidedant prie 
laipsniško ekonomikos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
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skaitmeninė infrastruktūra, nacionalinių 
sistemų ir darbo vietų skaitmeninimas, 
gerinama prieiga prie skaitmeninio darbo 
ir skatinami skaitmeniniai įgūdžiai;
– priemonės, kuriomis remiamas 
ekonomikos atsigavimas ir stabilumas, 
paskatos prisitaikyti prie pramonės 
politikos, ekosistemos ir tiekimo grandinių 
įvairinimas, MVĮ, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, verslumas, tvarios 
infrastruktūros plėtojimas, priemonės, 
skirtos krizės poveikiui sušvelninti euro 
zonai nepriklausančioms valstybėms 
narėms vykdant bendros valiutos įvedimo 
procesą;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
socialinė apsauga ir socialinės gerovės 
sistemos, mokymasis visą gyvenimą ir 
mokymas, įtrauki darbo rinkos politika, 
įskaitant socialinį dialogą, kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, kova su skurdu, 
pajamų nelygybe ir lyčių nelygybe, 
skatinama socialinė įtrauktis, 
sprendžiama energijos nepritekliaus 
problema ir sudaromos lygios galimybės 
bei stiprinama sanglauda;
– priemonės, kuriomis stiprinamas 
atsparumas, prieinamumas ir sveikatos ir 
priežiūros sistemų pajėgumai, gerinamas 
viešojo administravimo ir nacionalinių 
sistemų veiksmingumas, įskaitant 
administracinės naštos mažinimą, 
gerinamas teismų sistemų veiksmingumas 
ir kovos su pinigų plovimu priežiūra;
– priemonės, kuriomis skatinamas 
švietimas ir įgūdžiai, įgūdžių vaidmuo 
nustatant kartų kaitos požiūriu svarbius 
prioritetus aktyvios darbo jėgos 
kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos keitimo srityse, bedarbių 
integracijos programos, investicijų į vaikų 
ir jaunimo prieigą ir galimybes politika 
srityse, susijusiose su švietimu, sveikata, 
mityba, užimtumu ir būstu, taip pat 
politika, kuria siekiama mažinti kartų 
atotrūkį;
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Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemonė neturi prieštarauti 
Sąjungos strateginiams ir ekonominiams 
interesams. Atsižvelgiant į tai parama 
neteikiama projektams, įtrauktiems į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus1a.
_________________
1a 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, 
kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio 
investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema 
(OL L 79I, 2019 3 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 42

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

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

a) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies a punkto ii papunktyje nurodyta 
337 968 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis [312 500 000 000 EUR 2018 m. 
kainomis], skirta negrąžintinai paramai, jei 
laikomasi Reglamento [EURI] 4 straipsnio 
4 ir 8 dalių.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 
dalies b punkte nurodyta 
385 856 000 000 EUR suma dabartinėmis 
kainomis [360 000 000 000 EUR 2018 m. 
kainomis], skirta paskolos paramai 
valstybėms narėms pagal 12 ir 13 
straipsnius, jei laikomasi Reglamento 
[EURI] 4 straipsnio 5 dalies.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jos tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
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informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą apie 
Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 
šio Reglamento tikslais, taip pat išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama informacijos 
tvarkymui ir mainams, įskaitant 
institucines informacinių technologijų 
priemones, ir visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą apie 
Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 
šio Reglamento tikslais, taip pat išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama informacijos 
tvarkymui ir mainams, įskaitant 
institucines informacinių technologijų 
priemones, ir visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama kiekvieną 
priemonę. Išlaidos taip pat gali apimti kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų darbo reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas. Vykdydamos tokią veiklą 
valstybės narės taip pat gali prašyti 
paramos pagal Reglamentą XX/YYYY 
[kuriuo nustatoma techninės paramos 
priemonė].

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, susijusios su Sąjungos 

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

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

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 

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

narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui, santykiniu nedarbo 
lygiu ir 2020–2021 m. laikotarpiu 
užfiksuotu bendru realiojo BVP 
nuostoliu, palyginti su 2019 m.

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

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didžiausias mokėjimų dalimis 
skaičius ir grąžinimo tvarkaraštis;

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

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Peržiūra ir tikslinimas

1. Ne vėliau kaip iki 2022 m. pabaigos 
Komisija pateikia šio reglamento II 
skyriuje nurodytų papildomų išteklių 
panaudojimo apžvalgą. Kartu su šia 
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privaloma apžvalga prireikus pateikiamas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo šis reglamentas 
būtų persvarstomas siekiant užtikrinti 
visišką išteklių panaudojimą.
2. Ne vėliau kaip iki 2024 m. pabaigos 
Komisija pateikia šio reglamento II 
skyriuje nurodytų išteklių panaudojimo 
apžvalgą. Kartu su šia privaloma apžvalga 
nurodomos būtinos priemonės dėl šio 
reglamento dalinio pakeitimo, siekiant 
užtikrinti visišką asignavimų 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį. 
Rengdamos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus valstybės 
narės gali pasinaudoti techninės pagalbos 
priemone, nustatyta Reglamente 
XX/YYYY [kuriuo nustatoma techninės 
paramos priemonė].
Nuo 2020 m. vasario 1 d. pradėtos taikyti 
priemonės, susijusios su ekonominėmis ir 
socialinėmis COVID-19 pandemijos 
pasekmėmis, laikomos tinkamomis 
finansuoti.



PR\1212104LT.docx 37/66 PE655.950v02-00

LT

Atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, 
kuris kartu yra Europos tvaraus augimo 
strategija ir Sąjungos įsipareigojimas 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, ne mažiau kaip 30 proc. 
kiekvienam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui skirtos sumos 
nukreipiama klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmų integravimui ir 
aplinkos tvarumo tikslų siekimui. 
Komisija deleguotuoju aktu nustato 
atitinkamą metodiką, siekdama padėti 
valstybėms narėms įvykdyti šį reikalavimą.
Atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos 
gaivinimo priemonė „Next Generation 
EU” yra orientuota į ateitį, ir pripažįstant 
Skaitmeninės įgūdžių darbotvarkės, Vaiko 
garantijų iniciatyvos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos svarbą siekiant užtikrinti, kad 
šiandienos jaunimas netaptų „suvaržymų 
karta“, kiekvienu ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planu turi būti 
prisidedama prie ilgalaikės žalos jaunimo 
perspektyvoms darbo rinkoje mažinimo ir 
jų bendros gerovės didinimo, pasitelkiant 
visapusiškus užimtumo, švietimo ir 
įgūdžių sprendimus bei jaunimui skirtas 
atsakomąsias priemones.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir į atnaujintus planus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22, Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimo planus ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus. Be to, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turi atitikti Europos 
pridėtinės vertės principą.
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka 2020–2025 m. ES 
lyčių lygybės strategiją ir apima 
pagrindinius veiksmus, kuriais siekiama 
lyčių lygybės, kartu su lyčių aspekto 
integravimo priemonėmis.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, norėdama gauti paramą 
pagal Priemonę, pradeda daugiapakopį 
dialogą, kuriame gali aktyviai dalyvauti 
vietos valdžios institucijos, socialiniai 
partneriai, pilietinės visuomenės 
organizacijos, kiti atitinkami 
suinteresuotieji subjektai ir visuomenė, ir 
kuriame jie gali aptarti ekonomikos 



PR\1212104LT.docx 39/66 PE655.950v02-00

LT

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
rengimą ir įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos 
semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

a) paaiškinimas, kaip ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
yra suderinamas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais naujausiose 
konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose ar kituose aktualiuose 
Komisijos priimtuose dokumentuose 
nurodytais uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo 
vietų kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

b) paaiškinimas, kaip planu 
prisidedama prie 3 ir 4 straipsniuose 
apibrėžtos taikymo srities ir tikslų;

Or. en

Pakeitimas 56
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie šešių 3 straipsnyje nurodytų 
sričių;

Or. en

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis bus 
prisidedama prie Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsipareigojimų įgyvendinimo, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo, JT DVT, 
lyčių aspekto integravimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įsipareigojimų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip planas 
suderinamas su atitinkamais per 
naujausią Europos semestrą priimtais 
dokumentais;

Or. en
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) išsamus paaiškinimas, kaip 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
užtikrinti, kad bent 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos būtų skiriama klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų ir aplinkos 
tvarumo tikslų integravimui, remiantis 
Komisijos pagal 14 straipsnio 1 dalį 
pateikta metodika;

Or. en

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
sukurti Europos pridėtinę vertę:

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano darnos pagrindimas;

i) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano atitikties keturiems 
vertinimo kriterijams pagal 16 straipsnio 
3 dalį pagrindimas;
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Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) konsultacijų, vykdytų rengiant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, santrauka ir išsami 
informacija apie konsultacijas ir dialogus, 
planuojamus įgyvendinant tą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. siekiant užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę, kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali 
pakviesti už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus atsakingus 
valstybių narių atstovus ir prireikus 
nepriklausomas fiskalines institucijas 
atvykti į komitetą pristatyti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. 
Susijusią informaciją Komisija vienu 
metu ir vienodomis sąlygomis pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 64
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 veiksmingumą:

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 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 3 ir 4 
straipsniuose apibrėžtos taikymo srities ir 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 efektyvumą:

Or. en
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Pakeitimas 73

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) 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 74

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aktualumą:

Or. en

Pakeitimas 75

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) ar įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
tikimasi kurti Europos pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 76
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra 
suderinamas su atitinkamais per Europos 
semestrą nustatytais naujausiose 
konkrečiai valstybei narei skirtose 
rekomendacijose ar kituose aktualiuose 
Komisijos priimtuose dokumentuose 
nurodytais uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 77

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas suderinamas 
su 3 straipsnyje nurodytomis šešiomis 
sritimis;

Or. en

Pakeitimas 78

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ge) ar tikėtina, kad planu bus 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos ir 
jos valstybių narių įsipareigojimų 
įgyvendinimo, visų pirma Paryžiaus 
susitarimo, JT DVT, lyčių aspekto 
integravimo ir Europos socialinių teisių 
ramsčio įsipareigojimų įgyvendinimo;
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Or. en

Pakeitimas 79

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

suderinamumą:

Or. en

Pakeitimas 80

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 81

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gg) 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;
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Or. en

Pakeitimas 82

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai, įskaitant Europos 
Parlamento paskirtus ekspertus.

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
deleguotuoju aktu pagal 25a straipsnį 
priima sprendimą. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įvertina teigiamai, tame sprendime 
išdėstomi reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus 

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

nurodytam didžiausiam finansiniam įnašui 
tai valstybei narei arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamas 
finansinis įnašas yra lygus 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo visai 
sumai;

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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įnašas neskiriamas.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis 
įnašas neskiriamas. Atitinkama valstybė 
narė gali pateikti prašymą dėl techninės 
pagalbos, kad per vėlesnius ciklus turėtų 
galimybę geriau parengti pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per du 
mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, praneša tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas. Tos išvados 
taip pat apima rekomendacijas valstybei 
narei naudotis techninės pagalbos 
priemone pagal Reglamentą XX/YYYY 
[kuriuo nustatoma techninės paramos 
priemonė], kai ji keičia arba rengia naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą pagal šio reglamento 18 
straipsnį. Kompetentingi Europos 
Parlamento komitetai gali pakviesti 
Komisijos narius atvykti į komitetą 
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pateikti paaiškinimo dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
neigiamo įvertinimo. Susijusią 
informaciją Komisija vienu metu ir 
vienodomis sąlygomis pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji 
aktai priimami laikantis 25a straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Valstybė narė, norėdama 
pakeisti arba pateikti naują ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
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gali bet kuriuo metu naudotis techninės 
pagalbos priemone, nustatyta Reglamente 
XX/YYYY [kuriuo nustatoma techninės 
paramos priemonė].

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 20 proc. visos fondų paramos 
sumos, nustatytos sprendime, kuriuo 
pagal 17 straipsnį patvirtinamas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas, Komisija sumoka iš 
anksto.

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE655.950v02-00 56/66 PR\1212104LT.docx

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos. Siekiant 
užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
atskaitomybę, už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus atsakingi 
valstybių narių atstovai ir atitinkamų 
institucijų bei suinteresuotųjų subjektų 
atstovai Europos Parlamento prašymu 
atvyksta į kompetentingą komitetą aptarti 
šiame reglamente numatytų ir pagal jį 
taikytinų priemonių. Susijusią 
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informaciją bet kuriuo proceso etapu 
valstybės narės vienu metu teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
vienu metu ir vienodomis sąlygomis 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir 
visą kitą susijusią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, naudodama 
aiškiai matomą Sąjungos simboliką ir 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis. Komisija užtikrina 
Priemonės išlaidų matomumą aiškiai 
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nurodydama, kad remiami projektai turi 
būti aiškiai pažymėti žyma „ES 
ekonomikos gaivinimo iniciatyva“.

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kas ketvirtį teikia 
Europos Parlamentui informaciją apie 
pažangą siekiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose nustatytų 
tarpinių reikšmių ir apie šių planų 
papildomumą su esamomis Sąjungos 
programomis.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo rezultatų suvestinė
1. Komisija parengia ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
rezultatų suvestinę (Suvestinę), kurioje 
nurodomas kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų suderintų 
reformų ir investicijų statusas.
2. Suvestinėje pateikiami pagrindiniai 
rodikliai, pavyzdžiui, socialiniai, 
ekonominiai ir aplinkosaugos rodikliai, 
kuriais vertinama pažanga, padaryta 
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įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus kiekvienoje iš 
šešių sričių, apibrėžiančių šio reglamento 
taikymo sritį.
3. Suvestinėje nurodomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose nustatytų atitinkamų tarpinių 
tikslų įgyvendinimo laipsnis ir rasti 
trūkumai, taip pat Komisijos 
rekomendacijos, kaip tuos trūkumus būtų 
galima pašalinti.
4. Suvestinėje taip pat pateikiama 
pagrindinių valstybėms narėms pateiktų 
rekomendacijų, susijusių su jų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais, santrauka.
5. Suvestinė yra pagrindas valstybėms 
narėms nuolat keistis geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Keitimasis patirtimi bus 
reguliariai vykdomas kaip struktūrinis 
dialogas.
6. Suvestinė nuolat atnaujinama ir viešai 
skelbiama Komisijos interneto svetainėje. 
Joje nurodomas mokėjimo prašymų, 
mokėjimų, finansinio įnašo sustabdymų ir 
panaikinimų statusas.
7. Komisija pateikia Suvestinę 
kompetentingų Europos Parlamento 
komitetų surengtame klausyme.

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21b straipsnis
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra
Pagal priemonę skirtoms lėšoms taikoma 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra 
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Europos Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas turi teisę 
nuodugniai tikrinti Komisijos sprendimus 
dėl išlaidų. Komisija kas ketvirtį 
informuoja Europos Parlamentą apie 
patvirtintų planų, patvirtintų tų planų 
pakeitimų, pateiktų mokėjimo prašymų, 
priimtų mokėjimo sprendimų, sustabdytų 
mokėjimų, atšauktų mokėjimų ir lėšų 
atgavimo statusą.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija kas ketvirtį informuoja 
Europos Parlamentą, pateikdama 
galutinių lėšų pagal Priemonę gavėjų 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Komisija kas ketvirtį teikia 
Europos Parlamentui ataskaitą dėl 
Priemonės įgyvendinimo valstybėse 
narėse, dalyvaudama viešajame klausyme. 
Toje ataskaitoje pateikiama išsami 
informacija apie valstybėms narėms 
skirtas ir išmokėtas sumas, sutartų 
tarpinių tikslų įgyvendinimo statusą, taip 
pat kita svarbi informacija, padedanti 
užtikrinti visišką skaidrumą ir 
informacijos apie Priemonę sklaidą. 

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Ketvirčio ataskaitos

Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo ketvirčio 
ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 109
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

2. Ketvirčio ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Ketvirčio ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes, ir

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes;

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašas Priemonės tikslams 
įgyvendinti.

b) pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašas Priemonės tikslams 
įgyvendinti ir

Or. en

Pakeitimas 113

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie pateiktus 
prašymus dėl techninės paramos 
priemonės naudojimo rengiant, 
persvarstant, įgyvendinant ir tobulinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo 
2027 m. pabaigos – nepriklausomą ex post 
vertinimo ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS
25a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 9 straipsnyje, 17 straipsnyje ir 
19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje, 17 
straipsnyje ir 19 straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais, 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 9 straipsnį, 17 straipsnį ir 19 
straipsnį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
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nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą aiškiai pateikdami Sąjungos 
logotipą, visų pirma viešindami veiksmus 
ir jų rezultatus, teikdami nuoseklią, 
veiksmingą ir proporcingą tikslinę 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
žiniasklaidą ir visuomenę. Lėšų gavėjai 
užtikrina Priemonės išlaidų matomumą 
aiškiai pažymėdami, kad projektai 
remiami pagal „ES ekonomikos 
gaivinimo iniciatyvą“.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.



PE655.950v02-00 66/66 PR\1212104LT.docx

LT

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en


