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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra unikali priemonė, skirta reaguoti 
į ES patirtą precedento neturintį sukrėtimą, kurį sukėlė COVID-19 pandemija. ES 
piliečiams – tai apčiuopiamas įrodymas, kad ES solidarizuojasi su labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiais ir siekia geresnės bei tvirtesnės ateities. Tačiau dabartiniame pasiūlyme 
nepakankamai atsižvelgiama į ES finansinių interesų apsaugą, o dėl to gali sumažėti ES 
piliečių pasitikėjimas. Biudžeto kontrolės komiteto siūlymais siekiama ištaisyti šiuos 
trūkumus nurodant teisinės valstybės svarbą, sprendžiant pažeidimų ir sukčiavimo problemą 
ir daugiau dėmesio skiriant patikimam finansų valdymui.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 

(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 
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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;

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 augimą 
skatinančios reformos ir tvarios 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

(5) augimą skatinančių reformų, 
kuriomis padedama pasiekti didelio šalių 
ekonomikos atsparumo, stiprinti gebėjimą 
prisitaikyti ir išlaisvinamas augimo 
potencialas, įgyvendinimas yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų. Todėl jos yra 
labai svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos procesą. Tai yra dar labiau 
reikalinga pasibaigus pandemijos sukeltai 
krizei, kad būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu tvarios investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
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ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Pakeitimas 4

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 transformaciją, 
ekonominę sanglaudą ir konvergenciją, 
našumą ir konkurencingumą, socialinę 
sanglaudą ir konvergenciją, institucinį 
atsparumą ir priemones, kuriomis 
siekiama garantuoti, kad kita europiečių 
karta netaptų vadinamąja suvaržymų 
karta;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurią būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei augimą 
skatinančių reformų ir tvarių viešųjų 
investicijų įgyvendinimu sprendžiant per 
Europos semestrą nustatytus uždavinius ir 
siekiant ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas augimą 
skatinančių reformų ir susijusių tvarių 
viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Priemonė turėtų būti laikina ir 
apsiriboti neigiamu pandemijos padarinių 
šalinimu;

Pakeitimas 8
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį COVID-19 krizės poveikį. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis;

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį COVID-19 krizės poveikį. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis. Pasibaigus terminui, visos 
nepaskirstytos ir panaikintos lėšos turėtų 
būti perskirstytos kitiems fondams, taip 
prisidedant prie Komisijos klimato ar 
socialinių ES tikslų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Priemonė turėtų būti 
įgyvendinama užtikrinant sąveiką ir 
papildomumą su programa „InvestEU“, 
suteikiant galimybę valstybėms narėms 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose skirti sumą, kuria per 
programą „InvestEU“ būtų remiamas 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
mokumas ir jų parengiamoji, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(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 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

(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 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Pagal Priemonę turėtų būti 
finansuojami tik tokie projektai, kuriais 
laikomasi reikšmingos žalos nedarymo 
principo;

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 ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas ir infrastruktūros 
skirtumų mažinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kuri prisideda prie 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos ir taip padeda atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, ir skatinti darbo vietų 
kūrimą bei tvarų ekonomikos augimą. 
Remiami veiksmai turėtų turėti 
akivaizdžios Europos pridėtinės vertės;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Priemonės ištekliai, kaip 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
(priemonė „Next Generation EU“) dalis, 
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turėtų būti naudojami kartu pateikiant 
aiškų ir patikimą grąžinimo planą. 
Grąžinimas turėtų būti atliekamas 
naudojant papildomus nuosavus išteklius, 
kurie turėtų būti sutelkiami kitos DFP 
metu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) siekiant kuo labiau padidinti 
Priemonės papildomumo tikslą, taigi ir 
Europos pridėtinę vertę, po 2020 m. 
vasario 1 d. pradėtos įgyvendinti 
priemonės, susijusios su COVID-19 krizės 
ekonominio ir socialinio poveikio 
švelninimu, turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti finansinę paramą, kad būtų 
pasiektos reformų ir investicijų tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, kaip 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis;

(15) konkretus Priemonės tikslas turėtų 
būti teikti dalinėmis išmokomis išmokamą 
finansinę paramą, kad būtų pasiektos 
aiškios augimą skatinančių reformų ir 
tvarių investicijų tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės, kaip nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose. To konkretaus tikslo 
turėtų būti siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis;

Pakeitimas 15

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

(15a) pagal Priemonę remiamos 
operacijos turi atitikti Sąjungos vertybes, 
nustatytas ES sutarties 2 straipsnyje. 
Komisija turi įdiegti ex post kontrolės 
priemones, siekdama patikrinti, ar nė 
vienos pagal Priemonę finansuojamos 
operacijos tikslas nėra nesuderinamas su 
tomis vertybėmis, ir prireikus atlikti 
finansines pataisas, kad Sąjungos lėšomis 
nebūtų finansuojamos išlaidos, 
neatitinkančios ES sutarties 2 straipsnio;

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo tekstą, tačiau skiriasi nuo tų pakeitimų, pagal kuriuos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė siejama su teisinės valstybės mechanizmu. 
Kiekvieno pagal Priemonę finansuojamo projekto atitiktis ES vertybėms yra absoliuti 
būtinybė, net ir tose valstybėse narėse, kuriose teisinės valstybės mechanizmai paprastai 
neturi trūkumų. Todėl ex post kontrolė turėtų būti labiau detalizuota, nei numatyta pagal 
teisinės valstybės mechanizmą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šia Priemone neturėtų būti 
remiami projektai, kurie yra trečiųjų šalių 
strateginių investicinių planų dalis arba 
tuo atveju, kai lėšos naudojamos 
reguliarioms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
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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 
prioritetus;

būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti augimą skatinančių 
reformų ir tvarių viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, 
įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų būti 
suderintas 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 
prioritetus;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kadangi regioninės ir vietos 
valdžios institucijos yra arčiausiai savo 
piliečių ir turi tiesioginės patirties, 
susijusios su vietos bendruomenių ir 
ekonomikos poreikiais bei problemomis, 
jos atlieka svarbų vaidmenį ekonomikos ir 
socialinio atsigavimo procese. 
Atsižvelgiant į tai, jos turėtų aktyviai 
dalyvauti planuojant ir įgyvendinant šią 
Priemonę, taip pat rengiant ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
bei valdant projektus, įgyvendinamus 
pagal Priemonę. Norint visapusiškai 
išnaudoti regioninių ir vietos valdžios 
institucijų galimybes siekiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo, joms 
turėtų būti skirta didelė ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės išteklių dalis ir suteikta 
tiesioginė prieiga prie tų išteklių;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) tose valstybėse narėse, kuriose 
Sąjunga nustato visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumų ir dėl 
to nusprendžia sustabdyti Sąjungos lėšų 
pervedimą tos valstybės narės vyriausybei, 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo fondo lėšos taikant tiesioginį 
Komisijos valdymą turėtų būti prieinamos 
regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms, įmonėms bei pilietinės 
visuomenės organizacijoms jų 
parengtiems ir įgyvendinamiems 
projektams finansuoti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

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 

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
augimą skatinančias reformas ir tvarias 
investicijas, įtrauktas į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
tikslinga nustatyti didžiausią joms pagal 
Priemonę suteikiamą finansinį įnašą, 
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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;

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, santykiniu 
nedarbo lygiu ir BVP susitraukimu 2019–
2020 m.;

Pakeitimas 21

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 augimą 
skatinančias reformas bei tvarias 
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 konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, nustatytais 
naujausiose konkrečiai valstybei narei 
skirtose rekomendacijose, arba kituose 
susijusiuose Komisijos oficialiai 
priimtuose dokumentuose ar analitinėje 
informacijoje apie atitinkamą valstybę 
narę, kurią Komisijos tarnybos parengė 
per Europos semestrą, euro zonai 
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priklausančių šalių atveju ypatingas 
dėmesys turėtų būti teikiamas 
atitinkamoms Tarybos patvirtintoms euro 
zonai skirtoms rekomendacijoms. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant, kad atitinkamos Sąjungos 
institucijos galėtų suprasti, kaip valstybė 
narė ketina įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
taip pat siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas skaidrumui ir atskaitomybei 
užtikrinti, plane turėtų būti išsamiai 
nurodyta, kurios nacionalinės institucijos 
bus susijusios su projekto įgyvendinimu ir 
kiek biudžeto lėšų bus skirta kiekvienai 
institucijai. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane taip pat būtina 
išsamiai nurodyti, ar finansinė parama 
pagal Priemonę bus derinama su kitais 
atitinkamais nacionaliniais ir (arba) 
Sąjungos fondais ir kaip tai bus daroma;

Pakeitimas 23

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 

(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 įvertins atitinkamos valstybės narės 
nurodytą suderinamumą bei elementus ir 
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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 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
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;

tai, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje naujausioje konkrečiai 
valstybei narei skirtoje rekomendacijoje ir 
konstatuojamosiose dalyse arba kituose 
atitinkamuose Europos semestro 
dokumentuose, pavyzdžiui, nacionalinėse 
reformų programose arba analitinėje 
informacijoje apie atitinkamą valstybę 
narę, kurią Komisijos tarnybos parengė 
per Europos semestrą; euro zonai 
priklausančių šalių atveju ypatingas 
dėmesys turėtų būti teikiamas 
atitinkamoms Tarybos patvirtintoms euro 
zonai skirtoms rekomendacijoms; ar plane 
yra priemonių, kuriomis veiksmingai 
prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos ir sprendžiami dėl jos kylantys 
uždaviniai; ar planu numatoma padaryti 
tvarų 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 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar planu 
užtikrinamas dabartinio Sąjungos 
finansavimo šaltinių nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir 
sinergija; ar į siūlomą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktos augimą skatinančių reformų ir 
tvarių 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 aiškias 
tarpines reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
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susijusius rodiklius. Parama pagal 
Priemonę turėtų būti išmokama dalimis, 
susietomis su aiškiai apibrėžtomis 
tarpinėmis reikšmėmis. Pasiekus šias 
tarpines reikšmes, turėtų būti išmokėta 
kita dalis;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) siekiant užtikrinti nacionalinę 
atsakomybę, turėtų būti gerinamas pagal 
Priemonę skiriamų išmokų susiejimas su 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
nurodytais uždaviniais, taip pat stebima 
pažanga įgyvendinant augimą 
skatinančias reformas ir tvarias 
investicijas;

Pakeitimas 25

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 

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
augimą skatinančiomis reformomis ir 
tvariomis 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 
aiškiomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis. Kad būtų 
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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;

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;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Šiuo tikslu papildoma paskolos 
parama turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis;

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 
atsižvelgiant į patvirtintuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
nurodytas aiškias tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes. Šiuo tikslu papildoma 
paskolos parama turėtų būti susieta su 
papildomomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, palyginti su 
finansinės paramos (t. y. negrąžintinos 
paramos) tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(31a) valstybės narės savo metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose turėtų pateikti 
ataskaitą dėl patikimo finansų valdymo. 
Todėl reikėtų suformuluoti konkrečius 
reikalavimus;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) reikėtų suformuluoti konkrečius 
reikalavimus, susijusius su patikimo 
finansų valdymo ataskaitų teikimu, kad 
valstybės narės galėtų tokias ataskaitas 
įtraukti į metinę įgyvendinimo ataskaitą;

Pagrindimas

32 konstatuojamojoje dalyje numatomas valdant priemonę privalomas patikimas finansų 
valdymas, tačiau paramos gavėjams pagal Priemonę – valstybėms narėms, nenustatomi jokie 
reikalavimai. Todėl reikėtų įtraukti reikalavimą teikti ataskaitas apie Priemonės 
įgyvendinimą, kiek tai susiję su patikimu finansų valdymu.

Pakeitimas 29

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 

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Nacionalinė institucija 
turėtų atlikti privalomą išsamų visų 
pareiškėjų šios Priemonės lėšoms gauti 
patikrinimą, kad būtų sumažinta rizika, 
susijusi su galimu piktnaudžiavimu 
lėšomis ir interesų konfliktu. Kad būtų 
užtikrintas nuspėjamumas, valstybės narės 
turėtų pateikti prašymus sumą išmokėti per 
du kartus per metus. Mokėjimai turėtų būti 
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gaivinimo ir atsparumo 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;

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, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

Pakeitimas 30

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, 
naudodamos skaitmeninę veiklos 
rezultatų ataskaitų teikimo sistemą, kurią 
turėtų sukurti Komisija. Veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistemoje skelbiami 
duomenys turėtų sudaryti sąlygas 
veiksmingai rengti siektinų reikšmių ir 
tarpinių reikšmių siekimo rezultatų 
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;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
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33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) siekdama įvertinti, ar laikomasi 
patikimo finansų valdymo principų, 
Komisija turėtų sukurti skaitmeninę 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistemą 
arba pritaikyti esamas IT sistemas, 
siekdama ją sukurti. Sąjungos ir valstybių 
narių institucijos, dalyvaujančios 
įgyvendinant Priemonę, turėtų naudotis 
šia skaitmenine sistema, kad stebėtų 
veiklos rezultatus ir, atlikdamos 
skaitmeninę analizę, užkirstų kelią 
pažeidimams ir sukčiavimui bei juos 
nustatytų. Šiuo tikslu skaitmeninėje 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistemoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie ekonominės veiklos 
vykdytojų, gaunančių paramą pagal 
Priemonę, tikruosius savininkus. Komisija 
turėtų užtikrinti, kad naujoji sistema 
neužkrautų papildomos administracinės 
naštos ataskaitą teikiančiai institucijai, 
taip pat ji neturėtų reikalauti, kad 
institucija pateiktų jau turimus duomenis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) Europos Audito Rūmai ne kartą 
pabrėžė, kad dėl sudėtingų taisyklių 
dažnai pasitaiko klaidų ir sukčiavimo 
atvejų. Todėl svarbu nepamiršti, kad 
valstybėms narėms gali būti sudėtinga 
vienu metu parengti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
veiksmų programas ir nacionalines 
reformų programas. Todėl Komisija 
turėtų nustatyti, kiek įmanoma, paprastas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų ir mokėjimų prašymų 
teikimo procedūras;
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33c) siekdama įvertinti, ar laikomasi 
patikimo finansų valdymo principų, 
Komisija turėtų sukurti skaitmeninę 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistemą 
arba pritaikyti esamas IT sistemas, 
siekdama ją sukurti. Sąjunga ir valstybių 
narių institucijos, susijusios su Priemonės 
įgyvendinimu, turėtų naudotis šia 
skaitmenine sistema, kad galėtų stebėti 
veiklos rezultatus ir, atlikdamos 
skaitmeninę analizę, užkirsti kelią 
pažeidimams ir sukčiavimui bei juos 
nustatyti. Šiuo tikslu skaitmeninėje 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistemoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie ekonominės veiklos 
vykdytojų, gaunančių paramą pagal 
Priemonę, tikruosius savininkus.

Pagrindimas

Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistema, kurią Komisija siūlo 23 straipsnio 2 dalyje, turi 
būti naudojama siekiant centralizuoti visus veiklos rezultatų stebėsenos duomenis, įskaitant 
duomenis, kurie gali būti naudojami pažeidimams ir sukčiavimui nustatyti ir užkirsti jiems 
kelią.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
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, taip pat apie 
valstybių narių pateiktas ataskaitas 
nepagrįstai nedelsiant vienu metu turėtų 
būti pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai, o komunikacijos veiklą, prireikus, 
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turėtų vykdyti Komisija. Komisija turėtų 
užtikrinti išlaidų pagal Priemonę 
matomumą nurodydama, kad remiami 
projektai turėtų būti aiškiai pažymėti žyma 
„ES ekonomikos gaivinimo iniciatyva“;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad komunikacinė veikla, ypač 
atsižvelgiant į įpareigojimą užtikrinti 
paramos, teikiamos pagal Priemonę, 
matomumą būtų tinkamai platinama 
atitinkamu regioniniu ir vietos lygmeniu 
daugelyje vietų nediskriminaciniu būdu;

Pakeitimas 36

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 išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir perteklinės 
administracinės naštos, visų pirma 
tenkančios valstybėms narėms ir jų 
galutiniams finansavimo gavėjams. 
Prireikus šie reikalavimai turėtų apimti 
svarbius, aiškius ir išmatuojamus 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonių poveikį vietoje. Tam 
per Europos semestrą reikia parengti 
specialią rezultatų suvestinę. Pagal 
priemonę vykdomoms išlaidoms turėtų 
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būti taikoma Europos Parlamento 
atliekama biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra. Tam reikia parengti specialią 
rezultatų suvestinę;

Pakeitimas 37

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 du kartus per 
metus teiktų šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo ataskaitą, kuri 
būtų metinių integruotųjų finansinių ir 
atskaitomybės ataskaitų dalis ir kuriai 
laikantis Finansinio reglamento būtų 
taikoma Europos Parlamento biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūra; tokią 
ataskaitą kaip atskirą skyrių Komisija 
turėtų įtraukti į savo biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ataskaitą. Siekiant užtikrinti 
patikimą finansų valdymą ir 
koordinavimą su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, antrojo pusmečio 
ataskaita turėtų būti pateikta ne vėliau 
kaip n+1 metų lapkričio mėn. 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, visas galutinių paramos 
gavėjų pagal Priemonę sąrašas visiškai 
laikantis Duomenų apsaugos reglamento 
ir informacija apie kiekvienos operacijos, 
kuri visiškai ar iš dalies finansuojama 
pagal Priemonę, tikslą;
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės tikslai, ar veiksmingai 
naudojami jos ištekliai ir kokia jos 
pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis;

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
vertinimas siekiant nustatyti, ar teisingai 
vykdomas Priemonės administracinis ir 
finansinis valdymas, kaip įgyvendinami 
jos šiuo reglamentu nustatyti tikslai, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai ir 
kokia jos pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą arba 
nacionalines procedūras. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

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, 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
deleguotaisiais aktais. Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus, susijusius su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimu ir finansinės 
paramos išmokėjimu pasiekus aiškias 
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 



AD\1217364LT.docx 25/77 PE655.861v03-00

LT

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 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

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 aktais 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 
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, 
demokratinė stabdžių ir atsvarų sistema, 
nepriklausoma teismų sistema, 
žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos 
laisvė – būtinos patikimo finansų valdymo 
ir veiksmingo ES finansavimo bei kovos su 
sukčiavimu ir korupcija sąlygos;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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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).

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).

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su BUDG ir ECON komitetų pranešimo dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės projekto 30 pakeitimu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sąjungos finansiniai interesai turi 
būti apsaugomi pagal bendruosius 
Sutartyse įtvirtintus principus, visų pirma 
laikantis ES sutarties 2 straipsnio 
vertybių. Teisinės valstybės principo 
laikymasis yra išankstinė paramos pagal 
Priemonę gavimo sąlyga ir Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai inicijuoti 
įsipareigojimų ar mokėjimų asignavimų 
vykdymo sustabdymą pagal Priemonę 
valstybėms narėms, jei nustatomi 
visuotiniai teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumai, kurie daro neigiamą 
poveikį patikimo finansų valdymo 
principams ar Sąjungos finansinių 
interesų apsaugai arba kelia pavojų, kad 
toks poveikis bus. Pagal šią Priemonę 
skiriamo finansavimo sustabdymo 
inicijavimo procedūra turėtų būti 
blokuojama tik tuo atveju, jei tam 
nepritaria Taryba kvalifikuota balsų 
dauguma arba Parlamentas savo narių 
balsų dauguma [Komisijos pasiūlymas dėl 
reglamento dėl Sąjungos biudžeto 
apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)]. Jei valstybėje narėje 
tebėra visuotinių teisinės valstybės 
mechanizmo, nustatyto [Komisijos 
pasiūlyme dėl reglamento dėl Sąjungos 
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biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 
(COM/2018/324 final) ( 2018/0136 
(COD)], trūkumų, ta valstybė narė 
finansinės paramos pagal Priemonę 
negauna;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 

(40) Audito Rūmų, Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos ir Europos 
prokuratūros naudojimosi savo su 
Priemone susijusiais įgaliojimais sąlygos 
išorės audito ir biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūros tikslais, taip pat 
taikytina biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra turėtų būti nustatytos pagal 
Finansinį reglamentą, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/104613a, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 bei Sąjungos finansiniai 
interesai turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
pranešimą apie juos, jų ištaisymą ir 
tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą 
ir, jei reikia, administracinių sankcijų 
skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
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bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
nusikalstamos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137118, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
pranešti apie bet kokius įtarimus dėl 
pažeidimų ar sukčiavimo ir visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams. Pažeidimų ir 
sukčiavimo nustatymo ir pranešimo apie 
juos tikslais Komisija turėtų sukurti 
skaitmeninę veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistemą arba pritaikyti esamas IT 
sistemas taip, kad būtų sukurta 
skaitmeninė veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistema, kuria naudotųsi 
nacionalinės ir Europos valdžios 
institucijos, susijusios su paramos pagal 
Priemonę įgyvendinimu ir bet kokių 
įtarimų dėl pažeidimų ar sukčiavimo arba 
korupcijos tyrimu. Europos tyrimo 
įstaigos turi turėti visapusišką tiesioginę 
prieigą prie skaitmeninės veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistemos;

__________________ __________________
13a 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių (OL L 193, 2018 7 30, p. 1/222).

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 



AD\1217364LT.docx 29/77 PE655.861v03-00

LT

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 
(toliau – Priemonė) kaip laikina priemonė, 
skirta kovai su COVID-19 pandemijos 
neigiamu poveikiu ir pasekmėmis 
Sąjungoje.

Pakeitimas 43

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

3a. Europos pridėtinė vertė šiame 
reglamente – Sąjungos intervencinėmis 
priemonėmis užtikrinama vertė, 
papildanti vertę (ji gali būti susijusi su 
įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo 
nauda, teisiniu tikrumu, didesniu 
veiksmingumu ar papildomumu), kuri 
priešingu atveju būtų sukurta vien 
valstybių narių veiksmais;
nacionalinis ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas (toliau – 
nacionalinis planas) – ketverių metų 
planas, kurį sudaro atskiros reformų ir 
investicijų priemonės ir kurį turi parengti 
ir pateikti kiekviena valstybė narė siekiant 
valstybėms narėms paskirstyti finansinę 
paramą pagal Priemonę;

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. papildomumas šiame reglamente – 
papildomumo reikalavimo, nustatyto 
Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 
dalies b punkte, laikymasis ir prireikus 
privačiojo sektoriaus investicijų didinimas 
pagal Finansinio reglamento 209 
straipsnio 2 dalies d punktą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 

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

sritys, susijusios su bendrąja rinka, 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda, žaliąja ir skaitmenine pertvarka, 
sveikata, konkurencingumu, atsparumu, 
našumu, švietimu ir įgūdžiais, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, infrastruktūros spragų 
mažinimu ir finansų sistemų stabilumu.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis apima integruotą 
požiūrį į veiksmingą ir vienodą Sąjungos 
ekonomikos gaivinimą ir toliau išvardytas 
prioritetines Europos politikos sritis:
– žaliąją pertvarką, atsižvelgiant į žaliąjį 
kursą, atnaujintus Sąjungos 2030 m. 
klimato politikos tikslus ir ES 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslą, kartu 
laikantis principo „nepakenkti“;
– skaitmeninę transformaciją atsižvelgiant 
į skaitmeninę darbotvarkę;
– ekonominę sanglaudą, našumą ir 
konkurencingumą, atsižvelgiant į 
pramonės ir MVĮ strategijas;
– socialinę sanglaudą atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramstį;
– institucinį atsparumą siekiant sustiprinti 
krizių valdymo pajėgumus;
– pagal priemonę „Next Generation” 
vykdomą politiką atsižvelgiant į Europos 
įgūdžių darbotvarkę, Jaunimo garantijų 
iniciatyvą ir vaiko garantijų sistemą.
Siekiant laikytis principo „nepakenkti“, 
pagal Priemonę finansinė parama 
neteikiama neįtrauktai veiklai, nurodytai 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
programa „InvestEU“, V priedo B punkte.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didžiausią 
dėmesį skiriant Europos prioritetinėms 
politikos sritims ir taip siekiant didinti 
visų valstybių narių atsparumą, gebėjimą 
prisitaikyti ir pasirengimą krizei, mažinant 
socialinį su lyties aspektu susijusį ir 
ekonominį krizės poveikį tuo pačiu metu 
kovojant su socialine nelygybe ir remiant 
žaliąją transformaciją siekiant Sąjungos 
klimato ir aplinkos srities tikslų, įskaitant 
Sąjungos ir nacionalinį 2030 m. klimato 
politikos tikslą bei atvirą skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant užtikrinti 
aukštynkryptę ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, atkurti Sąjungos 
ekonomikos tvaraus augimo potencialą, 
skatinant darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei, užtikrinant pertvarką 
siekiant priežiūros ekonomikos, išsaugant 
viešųjų investicijų lygį ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą bei kuriant Europos 
pridėtinę vertę, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 

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

kad būtų pasiektos aiškios augimą 
skatinančių reformų ir tvarių investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Projektais turi būti kuriama ES 
pridėtinė vertė ir pirmenybė turėtų būti 
teikiama tarpvalstybiniams projektams 
arba tiems projektams, kurie dėl šalutinio 
poveikio sukuria Europos pridėtinę vertę 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ar 
regione.
Po 2020 m. kovo 15 d. valstybių narių 
inicijuotos reformos ir investicijos 
(koronaviruso krizės priemonės) yra 
tinkamos finansuoti pagal reformų ir 
atsparumo didinimo priemonę.
Priemonė neturi prieštarauti Sąjungos 
strateginiams ir ekonominiams 
interesams. Atsižvelgiant į tai parama 
neteikiama projektams, įtrauktiems į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus.
Ši Priemonė nepakeičia reguliarių 
nacionalinių biudžeto išlaidų.
Pagal šią Priemonę nėra finansuojami 
projektai, kurie kenkia bendrajai rinkai 
arba kuriais būtų prisidėta prie jos 
susiskaidymo.

Pakeitimas 50

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

4a straipsnis
Europos vertybių laikymasis ir 
nediskriminavimo skatinimas

1. Pagal Priemonę remiamos 
operacijos turi atitikti Europos Sąjungos 
vertybes, nustatytas ES sutarties 2 
straipsnyje.
2. Valstybės narės ir Komisija imasi 
tinkamų veiksmų ir priemonių, kad 
valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų rengimo ir 
įgyvendinimo metu būtų užkirstas kelias 
bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.
3. Komisija nustato ex post kontrolės 
priemones, kad patikrintų, ar jokie 
projektai, organizacijos arba subjektai, 
kurių tikslas yra nesuderinamas su 
Sąjungos vertybėmis, įskaitant tuos, kurie 
neatitinka nediskriminavimo principo, 
negavo finansavimo pagal Priemonę.
4. Pagal Finansinio reglamento 101 
straipsnio 8 dalį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai prireikus atlikti finansines 
pataisas, panaikinant dalį Sąjungos įnašo 
į valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir 
susigrąžinant iš valstybės narės jau 
išmokėtas lėšas, kad iš Sąjungos lėšų 
nebūtų finansuojamos išlaidos, 
prieštaraujančios taikytinoje Sąjungos 
teisėje nustatytoms vertybėms.

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo tekstą, tačiau skiriasi nuo tų pakeitimų, pagal kuriuos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė siejama su teisinės valstybės mechanizmu. 
Kiekvieno pagal Priemonę finansuojamo projekto atitiktis ES vertybėms yra absoliuti 
būtinybė, net ir tose valstybėse narėse, kuriose teisinės valstybės mechanizmai paprastai 
neturi trūkumų. Todėl ex post kontrolė turėtų būti labiau detalizuota, nei numatyta pagal 
teisinės valstybės mechanizmą.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Bendriems Europos interesams svarbūs 

projektai
5 straipsnio 1 dalies ba punkte nurodyta 
suma naudojama Bendriems Europos 
interesams svarbiems projektams, kurie 
vykdomi visoje Europoje ir kuriais daug 
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prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos bei prie ekonomikos gaivinimo 
po COVID-19 krizės, finansuoti. 
Bendriems Europos interesams svarbius 
projektus deleguotuosiuose aktuose 
nustato Komisija, nurodydama juose 
dalyvaujančias valstybes nares, sumas, 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
prioritetinius projektus ir (arba) projektų 
tipus. Bendriems Europos interesams 
svarbių projektų sritys:
– tvarus turizmas;
– aeronautikos pramonė;
– laivybai tinkami vidaus vandenų keliai;
– Europos krovinių vežimo koridorių 
Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistema (ERTMS);
– tarpvalstybiniai energetikos tinklai.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą skirti, bet nepanaudoti ištekliai gali būti panaudoti 
Priemonei. Dabartiniame pasiūlyme dėl Priemonės įgyvendinimo reikalavimai yra palankesni 
Priemonei, o ne pirminėms lėšoms, o tai gali turėti neigiamą poveikį lėšoms, kurioms 
taikomas pasidalijamasis valdymas.



AD\1217364LT.docx 37/77 PE655.861v03-00

LT

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likusi nepanaudota Priemonės suma 
perkeliama į biudžeto rezervą, kurį galima 
panaudoti Sąjungos programoms pagal 
tiesioginio valdymo principą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų („Europos 
horizontas“), švietimo („Erasmus+“), 
infrastruktūros (Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė), skaitmeninimo 
(Skaitmeninė Europa) ir sienų valdymo 
(Integruoto sienų valdymo fondas) srityse 
sustiprinti. Biudžeto rezervą arba jo dalį 
galima panaudoti tik Komisijai 
nusprendus, kad nedidinant finansavimo 
1 pastraipoje nurodytos programos negali 
pasiekti atitinkamuose teisės aktuose 
nustatytų tikslų. Biudžeto rezervas ir 
vėlesni perkėlimai turi atitikti 
Finansiniame reglamente nustatytas 
taisykles ir juos turi patvirtinti 
Parlamentas ir Taryba. Visa 2027 m. 
gruodžio 31 d. biudžeto rezerve vis dar 
esanti suma panaudojama lėšoms, kurias 
Komisija pasitelkė Priemonei finansuoti, 
sugrąžinti.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Priemonės lėšų, skiriamų pagal programą 
„InvestEU“ arba derinamų su programos 

„InvestEU“ lėšomis, naudojimas
1. Laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų, valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane gali savanoriškai numatyti 
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sumą, kuri būtų skirta per programą 
„InvestEU“. Suma, kuri būtų skirta per 
programą „InvestEU“, gali būti 
naudojama atitinkamose valstybėse 
narėse įsteigtų bendrovių mokumui remti. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane turi būti išdėstyti 
programos „InvestEU“ biudžeto garantijų 
naudojimo motyvai. Skirdamos pirmoje 
pastraipoje nurodytus asignavimus 
valstybės narės gali perkelti dalį 5 
straipsnio 2 dalyje numatytų išteklių į 
programą „InvestEU“, kurią atitinkamas 
„InvestEU“ pagalbos centras naudos 
[„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
minimame susitarime dėl įnašo nurodytai 
veiklai finansuoti.
2. 18 straipsnyje nurodytuose 
prašymuose iš dalies pakeisti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
gali būti nurodomi tik būsimų metų 
ištekliai.
3. 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodyta suma naudojama ES garantijos 
dalies atidėjiniams valstybės narės 
skyriuje suformuoti.
4. Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje nustatytas susitarimas dėl 
įnašo, susijęs su 1 dalyje nurodyta suma, 
nesudaromas iki [2021 m. gruodžio 31 d.], 
valstybė narė, siekdama atitinkamą sumą 
panaudoti, pagal 18 straipsnį pateikia 
prašymą iš dalies pakeisti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. 
Susitarimas dėl įnašo, susijęs su 1 dalyje 
nurodyta ir prašyme iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą skirta suma, sudaromas 
tuo pačiu metu, kai priimamas 
sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas šis 
planas.
5. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje, nebuvo sudarytas per 
[devynis] mėnesius nuo susitarimo dėl 
įnašo patvirtinimo, atitinkamos sumos 
pervedamos atgal į Priemonę, ir valstybė 
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narė pateikia atitinkamą prašymą iš dalies 
pakeisti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą.
6. Jeigu garantijos susitarimas, 
nustatytas [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje, nebuvo visiškai įgyvendintas 
per [ketverius metus] nuo garantijos 
susitarimo pasirašymo, valstybė narė gali 
prašyti, kad sumos, dėl kurių įsipareigota 
pagal garantijos susitarimą, bet kuriomis 
nefinansuojamos pagrindinės paskolos ar 
kitos rizikingos priemonės, būtų 
tvarkomos pagal 5.7 dalį. Ištekliai, gauti iš 
sumų, skirtų įnašui į programą 
„InvestEU“ ir suteiktų pasinaudojus 
biudžeto garantijomis, arba su jomis 
susiję ištekliai pateikiami valstybei narei 
ir panaudojami grąžintinos paramos 
formoms pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės finansavimas, kaip priemonės 
„Next Generation EU“ dalis, naudojamas 
kartu pateikiant aiškų ir patikimą 
grąžinimo planą, nesinaudojant DFP.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Veiksmingi ir efektyvūs patikrinimai bei 

auditas
1. Komisijai, OLAF, Europos 
prokuratūrai ir Audito Rūmams aiškiai 
suteikiami įgaliojimai naudotis savo 
teisėmis, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 129 straipsnio 1 dalyje.
2. Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikras ir inspektavimus vietoje, 
remdamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatomis 
ir procedūromis, kad nustatytų, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos arba kitos 
neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos 
finansiniams interesams, atvejų, susijusių 
su parama, teikiama pagal Priemonę.
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3. Komisija, atsižvelgdama į 
nustatytą riziką, parengia veiksmingas ir 
proporcingas kovos su sukčiavimu 
priemones. Šiuo tikslu Komisija sukuria 
arba pritaiko esamas IT sistemas, kad 
sukurtų skaitmeninę veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistemą, kuri sudarytų 
sąlygas stebėti pažeidimus ar sukčiavimą, 
juos nustatyti ir apie juos pranešti.
4. Valstybių narių valdžios 
institucijos, susijusios su pagal Priemonę 
teikiamos paramos įgyvendinimu, 
registruoja duomenis apie ekonominės 
veiklos vykdytojus ir jų tikruosius 
savininkus, kai tokie savininkai yra 
fiziniai asmenys, susiję su lėšų 
įgyvendinimu.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parama pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę papildoma 
parama, teikiama pagal kitus Sąjungos 
fondus ir programas. Reformoms ir 
investiciniams projektams gali būti 
skiriama parama pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones su sąlyga, kad 
tokia parama nebūtų skiriama toms 
pačioms išlaidoms padengti. Siekiant 
sudaryti sąlygas užkirsti kelią dvigubam 
finansavimui ir jį nustatyti, valstybė narė, 
registruodama išlaidas pagal Priemonę, 
naudojasi skaitmenine veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistema.

Pagrindimas

Valstybės narės turi registruoti išlaidas pagal Priemonę, kad būtų užtikrintas dvejopas 
finansavimas (išlaidos, finansuojamos pagal Priemonę ir galbūt pagal kitus ES fondus).
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, kuriomis Priemonė siejama su 
Sąjungos biudžeto apsauga 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 patikimo finansų valdymo 
principams arba finansinių interesų 
apsaugai, kaip apibrėžta Reglamento 
[.../...] dėl Sąjungos biudžeto apsaugos 
esant visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų 3 
straipsnyje, Komisija įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą:
a) sustabdyti šio reglamento 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
sprendimų priėmimo terminą, tai 
pradedama taikyti kitą dieną po pirmoje 
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pastraipoje nurodyto sprendimo priėmimo 
dienos arba
b) sustabdyti mokėjimus pagal 
Priemonę, tai taikoma mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo 
sustabdyti mokėjimus priėmimo datos, ir 
laikantis Reglamento [.../...] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 4 straipsnio 3 
dalies.
2. Jei mokėjimų sustabdymas turi 
įtakos galutiniams gavėjams ir naudos 
gavėjams, Komisija imasi būtinų 
priemonių, kad perimtų atsakomybę už 
lėšų valdymą. Galutiniams gavėjams ir 
naudos gavėjams suteikiama tinkama 
informacija, gairės ir patogios naudoti 
priemonės, be kita ko, interneto svetainėje 
arba interneto portale, kad jie galėtų 
toliau naudotis lėšomis.
3. Jei Komisijos pateiktas vertinimas 
pagal Reglamento [.../...] dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 6 straipsnį yra 
teigiamas, Komisija įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino arba 
mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu finansų valdymu
Įgyvendinant Priemonės lėšas valstybėse 
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narėse taikomi Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 33 straipsnio 1 
dalis, 33 straipsnio 2 dalies a ir b punktai, 
33 straipsnio 3 dalis, 34 ir 36 straipsniai.

Pagrindimas

Patikimas finansų valdymas minimas konstatuojamojoje dalyje, bet neminimas jokiame 
straipsnyje. Todėl pranešėjas siūlo iš karto po straipsnio dėl patikimo ekonomikos valdymo 
įterpti naują straipsnį.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pabaigus įgyvendinti Priemonę, 
visi nepaskirstyti ir panaikinti finansiniai 
ištekliai perkeliami į daugiametės 
finansinės programos fondą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 66

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

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

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

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
pagal 15 straipsnį;

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

Pakeitimas 68

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) palūkanų normos rizika, kylanti 
dėl termino pakeitimo, kurią prisiima 
paramą gaunanti valstybė narė.

Pagrindimas

Audito Rūmai savo nuomonėje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, atkreipė dėmesį į 
tokią palūkanų normos riziką.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
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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.

atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už jos dalį nuo sumos, kuri 
nurodyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 
apskaičiuota pagal I priede nustatytą 
metodiką.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) kiti elementai, reikalingi paskolos 
paramai įgyvendinti atsižvelgiant į 
atitinkamas augimą skatinančias reformas 
ir tvarius investicinius projektus pagal 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė skirta 
padėti Sąjungai įveikti krizę, kilusią dėl 
COVID-19 pandemijos, o tai reiškia 
teritorinį investicijų įvairinimą, todėl 
regionų valdžios institucijos, profesinės 
asociacijos ir NVO yra labai svarbios 
nustatant ir vertinant konkrečius 
investicijų poreikius, susijusius su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais. Komisija pateikia 
Partnerystės elgesio kodeksą, kuriame 
nustatomi būtiniausi kompetentingų 
vietos ir regionų valdžios institucijų, 
profesinių ir atitinkamų pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimo 
standartai, laikantis partnerystės principo.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą. Euro zonai 
priklausančių šalių atveju daug dėmesio 
turėtų būti skiriama atitinkamoms 
Tarybos patvirtintoms euro zonai skirtoms 
rekomendacijoms. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai rengiami po 
tinkamų konsultacijų su regionų ir vietos 
valdžios institucijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę, laikantis Partnerystės elgesio 
kodekso.

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

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

22 […] 22 […]

Pakeitimas 76

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

2a. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais ir bet 
kokiomis būsimomis pagal Priemonę 
finansuojamomis programomis būtų 
prisidedama prie pagarbos vyrų ir moterų 
lygybei bei jos skatinimo, kaip nustatyta 
SESV 8 straipsnyje. Iš vertinimų matyti, 
kad visais planavimo ir stebėsenos 
aspektais ir etapais svarbu atsižvelgti į 
lyčių lygybės tikslų aspektą.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai prisideda prie 
bendrosios rinkos stiprinimo.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose taip pat numatomos veiksmingos 
priemonės, kuriomis siekiama įvairiai ir 
nediskriminaciniu būdu remti pelno 
nesiekiančias pilietinės visuomenės 
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organizacijas, ne pelno organizacijas, 
nepriklausomą žiniasklaidą ir 
savivaldybes, regionus arba kitas 
subnacionalines valdžios institucijas.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kuriai valstybei narei, kuriai 
taikoma teisinės valstybės principo 
laikymosi procedūra, pagal šią Priemonę 
finansinė parama teikiama tik tada, kai ta 
procedūra užbaigiama ir valstybė narė 
imasi taisomųjų veiksmų pagal teisinės 
valstybės mechanizmą, nustatytą 
[Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)].
Jei įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą valstybė narė 
smarkiai ir pakartotinai pažeidžia teisinės 
valstybės principą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tiesiogiai valdyti lėšų 
išmokėjimą pagal Priemonę.

Pagrindimas

Laikytis teisinės valstybės principo po to, kai jis paminėtas naujoje konstatuojamojoje dalyje, 
turėtų būti reikalaujama taip pat ir straipsnyje, nes tai turėtų būti išankstinė paramos pagal 
Priemonę gavimo sąlyga.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimas, kaip ketinama 
spręsti atitinkamus įgyvendinant Europos 

a) pagrindimas, kaip sprendžiami 
atitinkami įgyvendinant Europos semestrą 
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semestrą konkrečiai šaliai nustatytus 
uždavinius ir prioritetus;

konkrečiai šaliai nustatyti uždaviniai ir 
prioritetai, įskaitant jų fiskalinius 
aspektus, arba Komisijos tarnyboms per 
Europos semestrą rengiant analitinę 
informaciją apie atitinkamą valstybę 
narę; taip pat uždaviniai, susiję su 
Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 6 
straipsniu. Euro zonai priklausančių šalių 
atveju ypač daug dėmesio turi būti 
skiriama atitinkamoms Tarybos 
patvirtintoms euro zonai skirtoms 
rekomendacijoms;

Pakeitimas 81

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priemonės, laikomos 
atitinkančiomis konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas, kurioms teikiama 
pirmenybė;

Pakeitimas 82

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) jeigu valstybėje narėje susidarė 
disbalansas arba perviršinis disbalansas, 
kaip Komisija nurodė po to, kai atlikta 
išsami peržiūra, reikia išaiškinti, kaip 
atsižvelgti į pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1176/2011 6 straipsnį parengtas 
rekomendacijas;

Pakeitimas 83

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

ac) paaiškinimas, kaip planais būtų 
prisidedama prie bendrosios rinkos 
stiprinimo;

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 85

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip planas 
suderinamas su per naujausią Europos 
semestrą priimtais atitinkamais 
dokumentais arba Komisijos tarnybų 
parengta analitine informacija apie 
susijusią valstybę narę;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 

d) numatomos laikotarpio iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. augimą skatinančių 
reformų ir laikotarpio iki 2027 m. gruodžio 
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investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

31 d. investicijų įgyvendinimo 
aiškiostarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės, rodikliai, pagal kuriuos 
vertinama, kaip siekiama tų reikšmių, ir 
orientacinis tvarkaraštis;

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) numatomi investiciniai projektai ir 
susijęs investicijų laikotarpis;

e) numatomi tvarūs investiciniai 
projektai ir susijęs investicijų laikotarpis.
Nacionalinė institucija ir finansų 
tarpininkai, išskyrus nacionalinius 
skatinamojo finansavimo bankus, kurie 
yra atsakingi už investicinių projektų 
įgyvendinimą;

Pakeitimas 88

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kai tinkama, informacija apie 
esamą ar planuojamą nacionalinį ar kitą 
viešąjį finansavimą;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kai tinkama, informacija apie esamą 
ar planuojamą Sąjungos finansavimą;

g) kai tinkama, informacija apie esamą 
ar planuojamą Sąjungos finansavimą ir jo 
koordinavimą bei papildomumą 
atsižvelgiant į Priemonę;

Pakeitimas 90
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas aiškias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Pakeitimas 91

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) paaiškinimas dėl priemonių, kurių 
valstybė narė ėmėsi siekdama apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, įskaitant 
pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos, 
nustatymo, pranešimo apie juos, jų 
ištaisymo ir tyrimo priemones, prarastų, 
neteisingai išmokėtų ar netinkamai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, kai 
tinkama, sankcijų taikymą, tinkamo 
bendradarbiavimo su Sąjungos kovos su 
sukčiavimu iniciatyvomis, taisyklėmis ir 
įstaigomis užtikrinimo priemones ir 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
taikomos Pažeidimų valdymo sistemos 
(IMS) naudojimą. Aptikimo ir pranešimo 
tikslais valstybė narė naudoja skaitmeninę 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistemą 
ir bet kokias kitas atitinkamas IT 
priemones, kurias Komisija suteikia 
valstybėms narėms;

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) kai tinkama, prašymas dėl paskolos 
paramos ir papildomos tarpinės reikšmės, 

k) kai tinkama, prašymas dėl paskolos 
paramos ir papildomos bei aiškios tarpinės 



AD\1217364LT.docx 55/77 PE655.861v03-00

LT

kaip nurodyta 12 straipsnio 2 ir 3 dalyse, ir 
jų elementai ir

reikšmės, kaip nurodyta 12 straipsnio 2 ir 
3 dalyse, ir jų elementai ir

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai rengiami 
tinkamai dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams, kaip antai regioninės ir vietos 
valdžios institucijos (įskaitant 
nacionalines ir regionines sostines ir 
(arba) dešimt didžiausių atitinkamos 
valstybės narės miestų), pilietinės 
visuomenės organizacijos, taip pat 
socialiniai partneriai ir ekonominio 
sektoriaus atstovai, vadovaujantis 
partnerystės principu.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare, įskaitant ir 
konsultacijas su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis ir profesinėmis bei 
atitinkamomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis. Komisija gali pateikti 
pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos siekdama užtikrinti, kad 
ištekliams nekyla jokios formos 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos, kuri kenkia Sąjungos 
ekonominiams interesams, rizika. 
Atitinkama valstybė narė pateikia prašomą 
papildomą informaciją ir, jei reikia, gali 
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peržiūrėti planą iki oficialaus jo pateikimo.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose, 
įskaitant rekomendacijas dėl teisinės 
valstybės ir korupcijos, arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą;
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Pakeitimas 97

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu užtikrinama 
veiksminga Sąjungos finansinių interesų 
apsauga taikant kovos su sukčiavimu 
priemones ir, kai įmanoma, 
supaprastintas procedūras nacionaliniu 
ir, kai tinkama, regioniniu lygmenimis, 
kad būtų išvengta sukčiavimu nelaikomų 
pažeidimų;

Pakeitimas 98

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar tikimasi, kad planas atitiks 
tinkamus skaidrumo ir apskaitos 
praktikos standartus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
deleguotuoju aktu priima sprendimą. 
Sprendimas grindžiamas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
vertinimu ir bendravimu su atitinkama 
valstybe nare, taip pat atsižvelgiant į 
galimas korekcijas. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įvertina teigiamai, tame sprendime 
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skiriamas finansinis įnašas. išdėstomi reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti pasiektos, o ne patenkinamai pasiektos.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas. 
Komisija kompetentingų Europos 
Parlamento komitetų kvietimu gali atvykti 
į komitetus siekdama jiems paaiškinti 
neigiamą vertinimą. Susijusią informaciją 
Komisija vienu metu ir vienodomis 
sąlygomis pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Pakeitimas 103

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 keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas. Jei įgyvendinimui kliudo 
viena iš toliau nurodytų priežasčių, 
dalinis keitimas atmetamas iki bus visiškai 
išnagrinėti šie atvejai: netinkamo valdymo 
pažeidimai ir sukčiavimas.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinusi Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintame ekonomikos gaivinimo ir 

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

atsparumo didinimo plane nurodytas 
atitinkamas sutartas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, jei 
taikoma, paskolos dalį. Tokius mokėjimo 
prašymus valstybės narės gali teikti 
Komisijai du kartus per metus. Per du 
mėnesius nuo prašymo gavimo Komisija 
įvertina, ar 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. Jei pranešama apie 
pažeidimus, sukčiavimą arba teisinės 
valstybės principo pažeidimus, Komisija 
įvertina, kokio masto poveikis padarytas 
tikslų įgyvendinimui. Komisijai padeda 
ekspertai.

Pagrindimas

Mokėjimų sustabdymas turi būti grindžiamas Komisijos atliktu vertinimu, kad būtų galima 
leisti sustabdyti mokėjimus remiantis pranešimais apie pažeidimus, sukčiavimą ir teisinės 
valstybės principo nesilaikymą. Šie motyvai turėtų būti aiškiai nurodyti pateikiant priežastis, 
dėl kurių Komisija rengia vertinimą.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas Komisijai nurodyti, kokių taisomųjų veiksmų gali arba 
turi imtis valstybė narė. Be to, tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės negali būti 
įgyvendintos, jos turi būti pasiektos.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, bei 
garantavo, kad netinkamu būdu išleistos 
lėšos bus kompensuotos.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, skiria atitinkamo finansinio 
įnašo sumą regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms bei kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, kurios 
prisideda sprendžiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinime plane 
nurodytus uždavinius.
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma skiriama regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms bei kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, kurios 
prisideda sprendžiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinime plane 
nurodytus uždavinius.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Sąjungos finansinių interesų apsauga

Paramą pagal Priemonę gaunančios 
valstybės narės užtikrina Sąjungos 
finansinių interesų apsaugą taikydamos 
proporcingas priemones, įskaitant 
pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos, 
nustatymo, pranešimų apie juos, jų 
ištaisymo ir tyrimo priemones, prarastų, 
neteisingai išmokėtų ar netinkamai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir 
atitinkamais atvejais sankcijų skyrimą. 
Įgyvendinant Priemonę dalyvaujančios 
valdžios institucijos, galutiniai gavėjai ir 
visos susijusios trečiosios šalys turi 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams vykdant savo įgaliojimus.
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1. Įgyvendindamos Priemonę, 
valstybės narės, kaip Priemonės naudos 
arba paskolos gavėjos, imasi visų būtinų 
priemonių Sąjungos finansiniams 
interesams apsaugoti, įskaitant privalomą 
išsamų pareiškėjų šios Priemonės lėšoms 
gauti patikrinimą, ir visų pirma užtikrinti, 
kad bet kokia pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
vykdomų reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonė atitiktų taikytiną 
Sąjungos ir nacionalinę teisę.
2. 13 straipsnio 2 dalyje nurodytuose 
susitarimuose ir 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytuose sprendimuose numatomos 
valstybių narių prievolės:
a) reguliariai tikrinti, ar suteiktas 
finansavimas buvo tinkamai panaudotas 
pagal visas taikytinas taisykles ir ar bet 
kokia pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą vykdomų 
reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonė buvo tinkamai 
įgyvendinta laikantis visų taikytinų 
taisyklių, įskaitant Sąjungos teisę ir 
nacionalinę teisę;
b) imtis tinkamų priemonių siekiant 
užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir 
interesų konfliktams, juos nustatyti ir 
šalinti, kaip apibrėžta Finansinio 
reglamento 61 straipsnio 2 ir 3 dalyse, ir 
imtis teisinių veiksmų siekiant susigrąžinti 
neteisėtai pasisavintas lėšas, įskaitant 
susijusias su bet kokiomis pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą vykdomų reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonėmis;
c) kartu su prašymu atlikti mokėjimą 
pateikti: i) valdymo pareiškimą, kad lėšos 
buvo naudojamos pagal numatytą 
paskirtį, kad su mokėjimo prašymu 
pateikta informacija yra išsami, tiksli ir 
patikima ir kad įdiegtos kontrolės sistemos 
suteikia būtinas garantijas, kad lėšos buvo 
valdomos pagal visas taikomas taisykles, 
ir ii) atliktų auditų ir kontrolės priemonių 
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santrauką, įtraukiant informaciją apie 
nustatytus trūkumus ir taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi;
d) siekiant atlikti lėšų, susijusių su pagal 
atkūrimo ir atsparumo planą vykdomų 
reformų įgyvendinimo priemonėmis ir 
investiciniais projektais, auditą ir 
kontroliuoti, kaip jos naudojamos, 
elektroniniu formatu vienoje duomenų 
bazėje rinkti šių kategorijų duomenis: i) 
galutinio lėšų gavėjo pavadinimas; ii) 
rangovo ir subrangovo pavadinimas, kai 
galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji 
organizacija pagal Sąjungos arba 
nacionalinę viešųjų pirkimų nuostatą; iii) 
lėšų gavėjo arba rangovo tikrojo (-ųjų) 
savininko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) 
ir gimimo data (-os), kaip apibrėžta 2015 
m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl 
finansų sistemos naudojimo pinigų 
plovimui ar teroristų finansavimui 
prevencijos 3 straipsnio 6 dalyje; iv) pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą vykdomų reformų ir 
investicinių projektų visų įgyvendinimo 
priemonių sąrašas, bendra viešojo 
finansavimo suma, nurodant pagal 
priemonę ir kitus Sąjungos fondus 
išmokėtų lėšų sumą:
e) nustatyti prievoles visiems galutiniams 
lėšų, išmokėtų į atgaivinimo ir atsparumo 
planą įtrauktoms reformų ir investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonėms, 
gavėjams arba visiems kitiems su jų 
įgyvendinimu susijusiems asmenims ar 
subjektams aiškiai leisti Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Audito Rūmams 
naudotis savo teisėmis, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 129 straipsnio 1 
dalyje, ir nustatyti panašias prievoles 
visiems galutiniams išmokėtų lėšų 
gavėjams;
f) saugoti įrašus pagal Reglamento [FR] 
132 straipsnį.
3. 13 straipsnio 2 dalyje ir 19 
straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
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susitarimuose taip pat numatoma 
Komisijos teisė proporcingai sumažinti 
pagal Priemonę teikiamą paramą ir 
susigrąžinti visas Sąjungos biudžetui 
priklausančias sumas arba prašyti 
anksčiau laiko grąžinti paskolą 
sukčiavimo, korupcijos ir interesų 
konflikto, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, atvejais arba 
tais atvejais, kai nesilaikoma minėtuose 
susitarimuose nustatytų prievolių. 
Priimdama sprendimą dėl susigrąžintinos 
sumos, sumos sumažinimo arba dėl 
sumos, kuri turi būti anksčiau laiko 
grąžinta, Komisija laikosi proporcingumo 
principo ir atsižvelgia į Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančio 
sukčiavimo, korupcijos ir interesų 
konflikto arba prievolių nevykdymo 
sunkumą. Prieš sumažinant sumą arba 
prieš pareikalaujant jos išankstinio 
grąžinimo valstybei narei suteikiama 
galimybė pateikti savo pastabas.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b straipsnis
Mokėjimai galutiniams naudos gavėjams

1. Ekonominės veiklos vykdytojo, 
gaunančio paramą pagal Priemonę, 
tikrojo savininko, kai toks savininkas yra 
fizinis asmuo, investicijoms iš Priemonės 
skiriama bendra suma yra ribojama. 
Viršutinė riba yra 1 000 000 EUR vienam 
tikrajam savininkui. Jei viršutinė riba 
viršijama, apie tai pranešama Komisijai. 
Komisija kiekvienu konkrečiu atveju 
vertina, ar tinkamai pagrįstais atvejais 
galima taikyti išimtį. Komisija parengia 
aiškiai apibrėžtus ir objektyvius kriterijus, 
kurie nedelsiant paskelbiami gairių 
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valstybių narių institucijoms forma.
2. Sukuriama atskira duomenų 
saugykla, skirta paramos gavėjams, 
kuriems suteikta išimtis viršyti 
1 000 000 EUR ribą. Komisija 
skaitmeninėje veiklos rezultatų ataskaitų 
sistemoje renka informaciją apie visus 
mokėjimus, atliktus kiekvienam paramos 
gavėjui, įskaitant tikrąjį savininką, ir 
susumuoja vienam tikrajam savininkui 
išmokėtą sumą.
3. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema tam atitinkamai pritaikoma.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b straipsnis
Išorės auditas

1. Audito Rūmai naudojasi savo 
įgaliojimais pagal šio reglamento 7 
straipsnį ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 287 straipsnio 1 dalį.
2. Audito Rūmams turi būti pranešta 
apie vidaus taisykles, nurodytas 
Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 
60 straipsnio 1 dalyje, įskaitant leidimus 
suteikiančių pareigūnų paskyrimą, taip 
pat apie to reglamento 79 straipsnyje 
nurodytą delegavimo dokumentą.
3. Komisijos, Tarybos arba 
Parlamento prašymu Audito Rūmai gali 
teikti nuomones su Priemone susijusiais 
klausimais.
4. Kartu su Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 258 straipsnyje 
nurodyta metine ataskaita Audito Rūmai 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
patikinimo pareiškimą apie Priemonės 
sąskaitų patikimumą ir pagrindinių 
sandorių teisėtumą bei tvarkingumą; 
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patikimumo pareiškimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

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 
informaciją bet kuriuo proceso etapu 
valstybės narės vienu metu teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 113

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 

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
taip pat pagal šio reglamento 20 straipsnį 
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neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

parengtas nacionalines ataskaitas.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, naudodama 
aiškiai matomą Sąjungos simboliką, be 
kita ko, vykdydama bendrą komunikacijos 
veiklą su nacionalinėmis, regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis, taip pat 
profesinėmis ir atitinkamomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis. Komisija 
užtikrina Priemonės išlaidų matomumą 
aiškiai nurodydama, kad remiami 
projektai turi būti aiškiai ženklinami žyma 
„ES ekonomikos gaivinimo iniciatyva“.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kas pusmetį 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. Į kas pusmetį teikiamas 
ataskaitas įtraukiamas kiekvienos 
valstybės narės įvykdyto Sąjungos 
biudžeto suskirstymas, nurodant, kuri 
veikla buvo remiama iš Sąjungos 
biudžeto, įskaitant kiekvieno galutinio 
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paramos gavėjo gautas bendras sumas. 
Ataskaitos pateikiamos naudojantis 
skaitmenine veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistema.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustato paprastas ir aiškias 
procedūras, kad susijusioms valdžios 
institucijoms ir galutiniams naudos 
gavėjams nebūtų užkrauta pernelyg didelė 
administracinė našta;

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skaitmeninių veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistemoje 
centralizuojama informacija, būtina 
siekiant nustatyti pagal Priemonę 
teikiamos finansinės paramos veiklai 
galutinius gavėjus, įskaitant jų tikrąjį 
savininką, kiekvienoje valstybėje narėje. 
Nacionalinės valdžios institucijos privalo 
atlikti išsamų patikrinimą.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Pusmečio ataskaita

Pakeitimas 119
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, taip pat apie bet 
kokią mokėjimų raidą.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

Pakeitimas 122

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visas galutinių Priemonės paramos 
gavėjų sąrašas ir kiekvienos pagal 
Priemonę visiškai ar iš dalies 
finansuojamos operacijos tikslas;
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Pagrindimas

Toks viešai paskelbtas sąrašas padėtų visoms atitinkamoms institucijoms ar įstaigoms, 
pavyzdžiui, Europos Parlamentui, OLAF, Europos Audito Rūmams ar Europos prokuratūrai, 
atlikti būtiną auditą ir kontrolę.

Pakeitimas 123

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvienai valstybei narei skirtas 
skirsnis, kuriame išsamiai nurodoma, 
kaip įgyvendinamas patikimo finansų 
valdymo principas pagal Finansinio 
reglamento 61 straipsnį.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Metinė ataskaita perduodama 
Europos Parlamentui ir Tarybai kaip 
integruotos finansinės ir atskaitomybės 
ataskaitos dalis ir įtraukiama į metinę 
Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą, kaip nustatyta Reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 260–262 
straipsniuose vadovaujantis šio 
reglamento 7 straipsniu, kaip atskiras 
pranešimo dėl Komisijos biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo skyrius.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 Sąjungos 
finansavimo matomumą, visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus, 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją 
visuomenei, be kita ko, pasitelkdami 
žiniasklaidą ir nediskriminuodami.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos paramos, teikiamos pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, matomumą, 
reikalaujama, kad valstybės narės, 
naudodamosi visuomeninio transliavimo 
paslaugomis, informuotų savo piliečius 
apie pagal Priemonę finansuojamus 
projektus. Jei investicijos viršija 0,1 proc. 
valstybės narės BVP, perdavimo 
ceremonijoje turėtų dalyvauti Komisijos 
atstovas, kad būtų atkreiptas dėmesys į 
Sąjungos investicijas.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Vykdydama komunikacijos veiklą, 
Komisija turėtų pasitelkti vietos 
suinteresuotųjų subjektų tinklus, 
siekdama užtikrinti, kad lėšos greitai 
pasiektų paramos gavėjus, kuriems jų 
reikia, ir būtų pašalintos visos kliūtys, 
trukdančios gauti informaciją apie 
turimas lėšas pagal Priemonę.
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Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
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.

Pakeitimas 129

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 130

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.7a Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas buvo parengtas tinkamai 
dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant regionines ir vietos 
valdžios institucijas (įskaitant 
nacionalines ir regionines sostines ir 
(arba) dešimt didžiausių atitinkamos 
valstybės narės miestų), pilietinės 
visuomenės organizacijas, taip pat 
socialinius partnerius ir ekonominio 
sektoriaus atstovus, vadovaujantis 
partnerystės principu. Pagal šį kriterijų 
Komisija atsižvelgia į šiuos vertinamus 
elementus:
– valstybė narė pradėjo dialogą su 
suinteresuotaisiais subjektais rengdama 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, buvo sukurti organizuoti 
kanalai suinteresuotųjų subjektų 
nuomonei rinkti ir analizuoti; dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams buvo 
surengtas deramas forumas pasikeisti 
nuomonėmis apie ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planus;
– valstybės narės išnagrinėjo, įvertino 
suinteresuotųjų subjektų pateiktus 
pasiūlymus ir į juos atsižvelgė.
Reitingas
A – dideliu mastu
B – vidutiniu mastu
C – menku mastu
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