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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl COVID-19 pandemijos kilo krizė, kuri veikia visus ES piliečius, tačiau nevienodu mastu. 
Pavojus, kad ne tik stagnuos ekonomikos augimas, bet ir didės socialiniai skirtumai, nedarbo 
lygis ir nelygybė, yra realus. Dėl šios priežasties socialinis aspektas yra labai svarbus norint 
užtikrinti tinkamą atgaivinimą.

Krizei įveikti ir žaliajam, skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui 
užtikrinti skirtos priemonės turi būti naudojamos ne tiesiog užimtumui skatinti, o kokybiškų 
darbo vietų kūrimui. Europos piliečiai turi žinoti, kad yra realių ir tvarių užimtumo galimybių.

Socialiniai partneriai turėtų visapusiškai dalyvauti įgyvendinant krizės valdymo priemones, 
siekiant užtikrinti, kad jos tenkintų žmonių poreikius.

Socialinė įtrauktis ir skurdo mažinimas yra tikslai patys savaime. Be to, tai yra priemonės, 
kuriomis galima paspartinti Europos ekonomikos atsigavimą ir pagerinti jos veikimą, nes 
daugiau žmonių turės galimybių gyventi gerovėje. Dėl šios priežasties yra pagrįsta ir būtina 
investuoti ir į šiuos tikslus.

Laikinosios priemonės, visų pirma skirtos sutrumpinto darbo laiko programoms ir 
savarankiškai dirbančių asmenų paramai, išimties tvarka finansuojamos ESF lėšomis, ir tai 
neturėtų tapti įprasta jo funkcija. Tokia parama turi būti atidžiai apsvarstyta, siekiant, kad dėl 
lėšų perskirstymo kilus krizėms nekiltų pavojus kitoms pažeidžiamoms grupėms, kad būtų 
užkirstas kelias finansinę paramą gaunančių subjektų piktnaudžiavimui ir užtikrinta kontrolė, 
kurią vykdant dalyvautų Europos Parlamentas ir atitinkami suinteresuotieji subjektai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir 
įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 
pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems 

kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir 
įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 
pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems 
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veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos 
atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1303/2013

veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam 
ekonomikos, užimtumo ir visuomenės 
atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1303/2013

Šis pakeitimas (t. y. teksto dalies 
„COVID-19 pandemijos sukeltai krizei 
įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir 
pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir 
atspariam ekonomikos atgaivinimui“ 
papildymas žodžiais „socialiniam“ir 
„užimtumo ir visuomenės“) taikomas 
visam tekstui. Priėmus šį pakeitimą reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybes nares paveikė 
beprecedentė krizė, kilusi dėl COVID-19 
pandemijos sukeltų padarinių. Krizė stabdo 
augimą valstybėse narėse, o tai savo ruožtu 
dar labiau didina likvidumo trūkumą dėl 
staiga labai išaugusių viešųjų investicijų į 
sveikatos priežiūros sistemas ir kitus 
ekonomikos sektorius poreikio. Dėl to 
susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti 
būtinos specialios priemonės;

(1) valstybes nares paveikė 
beprecedentė krizė, kilusi dėl COVID-19 
pandemijos sukeltų padarinių. Krizė 
pablogino žmonių, kurie gyvena skurde 
arba kuriems gresia skurdas, padėtį, 
padidino socialinius skirtumus, prarastų 
darbo vietų skaičių bei nedarbo lygį ir 
nelygybę, visų pirma pažeidžiamiausių 
grupių, taip pat sustabdė augimą 
valstybėse narėse, o tai savo ruožtu dar 
labiau didina likvidumo trūkumą dėl staiga 
labai išaugusių viešųjų investicijų į 
sveikatos priežiūros sistemas ir kitus 
ekonomikos sektorius poreikio. Dėl to 
susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti 
būtinos specialios priemonės;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(3) siekiant atsitiesti po didžiulių 
sukrėtimų ekonomikai, kuriuos lėmė 
išskirtiniai valstybių narių nustatyti 
apribojimai siekiant suvaldyti COVID-19 
plitimą, ir išvengti asimetriško atgaivinimo 
rizikos, kylančios dėl to, kad skirtingos 
valstybės turi nevienodas galimybes, o tai 
daro didelį poveikį vidaus rinkos veikimui, 
2020 m. balandžio 23 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino gaivinimo veiksmų 
gaires, į kurias įtrauktas stiprus investicijų 
komponentas, paragino įsteigti Europos 
ekonomikos gaivinimo fondą ir pavedė 
Komisijai išanalizuoti poreikius, kad tie 
ištekliai būtų nukreipti į labiausiai 
nukentėjusius Sąjungos sektorius ir 
geografines dalis, kartu išaiškinant sąsają 
su 2021–2027 m. daugiamete finansine 
programa;

(3) siekiant atsitiesti po didžiulių 
sukrėtimų ekonomikai ir visuomenei, 
kuriuos lėmė išskirtiniai valstybių narių 
nustatyti apribojimai siekiant suvaldyti 
COVID-19 plitimą, ir išvengti asimetriško 
atgaivinimo rizikos, kylančios dėl to, kad 
skirtingos valstybės turi nevienodas 
galimybes, o tai daro didelį poveikį vidaus 
rinkos veikimui, 2020 m. balandžio 23 d. 
Europos Vadovų Taryba patvirtino 
gaivinimo veiksmų gaires, į kurias 
įtrauktas stiprus investicijų komponentas, 
paragino įsteigti Europos ekonomikos 
gaivinimo fondą ir pavedė Komisijai 
išanalizuoti poreikius, kad tie ištekliai būtų 
nukreipti į labiausiai nukentėjusius 
Sąjungos sektorius ir geografines dalis, 
kartu išaiškinant sąsają su 2021–2027 m. 
daugiamete finansine programa;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(5) papildoma išskirtinė 58 272 800 
000 EUR suma (dabartinėmis kainomis) 
biudžetiniams įsipareigojimams iš 
struktūrinių fondų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. turėtų 
būti skirta paremti labiausiai nukentėjusių 
valstybių narių ir regionų veiksmams, 
skirtiems COVID-19 pandemijos sukeltai 
krizei įveikti ar pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos 
atgaivinimui, siekiant, kad ištekliai per 
esamas veiksmų programas greitai pasiektų 
realiąją ekonomiką. 2020 m. ištekliai 
grindžiami padidėjusiomis lėšomis, 
skirtomis ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai pagal 2014–2020 m. 
daugiametę finansinę programą, o 2021 m. 

(5) papildoma išskirtinė 
58 272 800 000 EUR suma (dabartinėmis 
kainomis) biudžetiniams įsipareigojimams 
iš struktūrinių fondų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. turėtų 
būti skirta paremti labiausiai nukentėjusių 
valstybių narių ir regionų veiksmams, 
skirtiems COVID-19 pandemijos sukeltai 
krizei įveikti ar pasirengti žaliajam, 
skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam 
ekonomikos, užimtumo ir visuomenės 
atgaivinimui, siekiant, kad ištekliai per 
esamas veiksmų programas greitai pasiektų 
realiąją ekonomiką. 2020 m. ištekliai 
grindžiami padidėjusiomis lėšomis, 
skirtomis ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai pagal 2014–2020 m. 
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ir 2022 m. ištekliai skiriami iš Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės. Dalis papildomų išteklių turėtų 
būti skiriami Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei paramai. Komisija 
įgyvendinimo sprendimu turėtų nustatyti 
likusių papildomų išteklių pasiskirstymą 
kiekvienai valstybei narei, remdamasi 
paskirstymo būdais, pagrįstais naujausiais 
turimais objektyviais statistiniais 
duomenimis apie valstybių narių santykinę 
gerovę ir dabartinės krizės poveikio mastą 
jų ekonomikai ir visuomenei. Paskirstymo 
būdai turėtų apimti specialią papildomą 
sumą atokiausiems regionams dėl jų 
ekonomikos ir visuomenės ypatingo 
pažeidžiamumo. Tam, kad būtų atsižvelgta 
į kintantį krizės poveikio pobūdį, 2021 m. 
šį pasiskirstymą reikėtų patikslinti, kad 
taikant tą patį paskirstymo būdą ir 
naudojantis naujausiais 2021 m. spalio 
19 d. turimais statistiniais duomenimis 
būtų paskirstyta 2022 m. papildomų 
išteklių dalis;

daugiametę finansinę programą, o 2021 m. 
ir 2022 m. ištekliai skiriami iš Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės. Dalis papildomų išteklių turėtų 
būti skiriami Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei paramai. Komisija 
turėtų nustatyti likusių papildomų išteklių 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei, 
remdamasi paskirstymo būdais, pagrįstais 
naujausiais turimais objektyviais 
statistiniais duomenimis apie valstybių 
narių santykinę gerovę ir statistiniais 
duomenimis, įskaitant lygybės duomenis, 
apie dabartinės krizės poveikio mastą jų 
ekonomikai ir visuomenei, ypatingą 
dėmesį skiriant labiausiai skurstantiems 
asmenims, tokiems kaip benamiai ir 
atskirtose įstaigose gyvenantys asmenys, 
kurių valstybių narių statistikos 
institucijos paprastai neapklausia. Šiuo 
tikslu tinkami ir palyginami duomenys 
turėtų būti renkami įtraukiant 
nevyriausybines organizacijas (NVO), 
dirbančias skurdo ir socialinės atskirties 
srityje. Paskirstymo būdai turėtų apimti 
specialią papildomą sumą atokiausiems 
regionams dėl jų ekonomikos ir 
visuomenės ypatingo pažeidžiamumo. 
Tam, kad būtų atsižvelgta į kintantį krizės 
poveikio pobūdį, 2021 m. šį pasiskirstymą 
reikėtų patikslinti, kad taikant tą patį 
paskirstymo būdą ir naudojantis 
naujausiais 2021 m. spalio 19 d. turimais 
statistiniais ir lygybės duomenimis būtų 
paskirstyta 2022 m. papildomų išteklių 
dalis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant valstybėms narėms suteikti 
kuo daugiau lankstumo nustatant COVID-
19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtus 
veiksmus ar rengiantis žaliajam, 

(7) siekiant valstybėms narėms suteikti 
pakankamą lankstumą nustatant COVID-
19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtus 
veiksmus ar rengiantis žaliajam, 
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skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos 
atgaivinimui, asignavimus Komisija turėtų 
nustatyti valstybių narių lygmeniu. Be to, 
taip pat reikėtų numatyti galimybę naudoti 
bet kokius kitus papildomus išteklius 
pagalbai labiausiai skurstantiems asmenims 
paremti. Taip pat būtina nustatyti 
asignavimų techninei paramai valstybių 
narių iniciatyva viršutines ribas, kartu 
valstybėms narėms suteikiant kuo 
didžiausią lankstumą dėl asignavimų, 
susijusių su ERPF ar ESF remiamomis 
veiksmų programomis. Reikėtų paaiškinti, 
kad dėl papildomų išteklių nereikia 
laikytis nuostatos dėl mažiausios ESF 
dalies. Kadangi tikimasi, kad papildomi 
ištekliai bus greitai išleisti, su šiais 
papildomais ištekliais susiję įsipareigojimai 
turėtų būti panaikinami tik užbaigiant 
veiksmų programas;

skaitmeniniam, socialiniam ir atspariam 
ekonomikos, užimtumo ir visuomenės 
atgaivinimui, asignavimus Komisija turėtų 
nustatyti valstybių narių lygmeniu. Be to, 
taip pat reikėtų numatyti galimybę naudoti 
bet kokius kitus papildomus išteklius 
pagalbai labiausiai skurstantiems asmenims 
paremti. Taip pat būtina nustatyti 
asignavimų techninei paramai valstybių 
narių iniciatyva viršutines ribas, kartu 
valstybėms narėms suteikiant pakankamą 
lankstumą dėl asignavimų, susijusių su 
ERPF ar ESF remiamomis veiksmų 
programomis. Kadangi tikimasi, kad 
papildomi ištekliai bus greitai išleisti, su 
šiais papildomais ištekliais susiję 
įsipareigojimai turėtų būti panaikinami tik 
užbaigiant veiksmų programas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant papildyti veiksmus, 
kuriems jau teikiama parama iš ERPF, 
kurios apimtis išplėstą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 
2020/460 ir Reglamentą (ES) 2020/5585, 
valstybės narėms turėtų toliau būti 
leidžiama papildomus išteklius pirmiausia 
naudoti investicijoms į sveikatos priežiūros 
produktus ir paslaugas, paramai 
apyvartinio kapitalo ar paramos MVĮ 
investicijoms forma, investicijoms į 
veiksmus, kuriais prisidedama prie 
perėjimo prie skaitmeninės ir žaliosios 
ekonomikos, į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą ar 
ekonominės paramos priemones 
regionams, kurie ypač priklausomi nuo 
krizės labiausiai paveiktų sektorių. Taip pat 
turėtų būti teikiama parama techninei 
pagalbai. Tikslinga papildomus išteklius 

(9) siekiant papildyti veiksmus, 
kuriems jau teikiama parama iš ERPF, 
kurios apimtis išplėsta pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 
2020/460 ir Reglamentą (ES) 2020/5585, 
valstybės narėms turėtų toliau būti 
leidžiama papildomus išteklius pirmiausia 
naudoti investicijoms į visiems skirtus 
produktus ir paslaugas sveikatos priežiūros 
srityje, paramai apyvartinio kapitalo ar 
paramos MVĮ, visų pirma labai mažų ir 
mažųjų įmonių, investicijoms forma, 
investicijoms į veiksmus, kuriais 
prisidedama prie perėjimo prie 
skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos, į 
pagrindinių paslaugų žmonėms, taip pat 
kaimo vietovėse teikimo 
nediskriminuojant infrastruktūrą ar 
ekonominės paramos priemones tiems 
regionams, kurie ypač priklausomi nuo 
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išskirtinai skirti naujam teminiam tikslui 
„Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos 
sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir 
pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir 
atspariam ekonomikos atgaivinimui“, kuris 
taip pat turėtų būti vienintelis investavimo 
prioritetas, kad būtų įmanoma supaprastinti 
papildomų išteklių programavimą ir 
įgyvendinimą;

krizės labiausiai paveiktų sektorių, taip pat 
pagalbai labiausiai skurstantiems 
asmenims. Taip pat turėtų būti teikiama 
parama techninei pagalbai. Tikslinga 
papildomus išteklius išskirtinai skirti 
naujam teminiam tikslui „Veiksmų, skirtų 
COVID-19 pandemijos sukeltai krizei 
įveikti, skatinimas ir pasirengimas 
žaliajam, skaitmeniniam, socialiniam ir 
atspariam ekonomikos, užimtumo ir 
visuomenės atgaivinimui“, kuris taip pat 
turėtų būti vienintelis investavimo 
prioritetas, kad būtų įmanoma supaprastinti 
papildomų išteklių programavimą ir 
įgyvendinimą;

__________________ __________________
5 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/460, 
kuriuo dėl konkrečių priemonių 
investicijoms į valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos 
sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 
protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso 
grėsmę investicijų iniciatyva) (OL L 99, 
2020 3 31, p. 5). Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2020/558 2020 
m. balandžio 23 d. kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1301/2013 ir (ES) Nr. 
1303/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis 
priemonėmis, kuriomis sudaromos 
išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį 
(OL L 130, 2020 4 23, p. 1).

5 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/460, 
kuriuo dėl konkrečių priemonių 
investicijoms į valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos 
sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 
protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso 
grėsmę investicijų iniciatyva) (OL L 99, 
2020 3 31, p. 5). Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2020/558 2020 
m. balandžio 23 d. kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1301/2013 ir (ES) Nr. 
1303/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis 
priemonėmis, kuriomis sudaromos 
išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį 
(OL L 130, 2020 4 23, p. 1).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESF atveju valstybės narės 
papildomus išteklius visų pirma turėtų 
naudoti paramai darbo vietoms išlaikyti, be 

(10) ESF atveju valstybės narės 
papildomus išteklius visų pirma turėtų 
naudoti siekiant remti socialinę įtrauktį ir 
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kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko 
programas ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, taip pat darbo vietų 
kūrimui, ypač pažeidžiamoje padėtyje 
esantiems asmenims, jaunimo užimtumo 
priemonių rėmimui, švietimui ir mokymui, 
įgūdžių ugdymui ir galimybių naudotis 
visuotinės svarbos paslaugomis didinimui 
(taip pat ir vaikams). Reikėtų paaiškinti, 
kad esant dabartinėms išskirtinėms 
aplinkybėms, parama sutrumpinto darbo 
laiko programoms, skirtoms samdomiems 
darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems 
asmenis, atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją, gali būti teikiama net tada, kai 
ji nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai 
skirtomis priemonėmis, nebent jos būtų 
privalomos pagal nacionalinę teisę. 
Sąjungos paramos šioms sutrumpinto 
darbo laiko programomis trukmė turėtų 
būti ribota;

skurdo panaikinimą, ypatingą dėmesį 
skiriant vaikų skurdui, paramai darbo 
vietoms išlaikyti, be kita ko, taikant 
sutrumpinto darbo laiko programas, pagal 
kurias užtikrinamos skurdo ribą 
viršijančios pragyvenimui reikalingos 
pajamos, ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, taip pat darbo vietų 
kūrimui, ypač pažeidžiamoje padėtyje 
esantiems asmenims, jaunimo užimtumo 
priemonių rėmimui, įtraukiam švietimui ir 
mokymui, įgūdžių ugdymui, visų pirma 
nepalankioje padėtyje esančioms grupėms 
ir slaugytojams, ir lygių galimybių visiems 
naudotis universaliomis, įtraukiomis ir 
prieinamomis aukštos kokybės 
paslaugomis, įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas, bei visuotinės 
svarbos socialinėmis paslaugomis 
didinimui, taip pat ir vaikams, vyresnio 
amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems. 
Reikėtų paaiškinti, kad esant dabartinėms 
išskirtinėms aplinkybėms, parama 
sutrumpinto darbo laiko programoms, 
skirtoms samdomiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenis, 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, gali 
būti teikiama net tada, kai ji nėra derinama 
su aktyviomis darbo rinkai skirtomis 
priemonėmis, nebent jos būtų privalomos 
pagal nacionalinę teisę. Sąjungos paramos 
šioms sutrumpinto darbo laiko 
programoms trukmė turėtų būti ribota ir ji 
turėtų būti teikiama su sąlyga, kad bus 
išlaikytos tokios pačios darbo ir 
įdarbinimo sąlygos ir teisės, įskaitant 
apsaugą nuo atleidimo iš darbo ir darbo 
užmokesčio mažinimo, nebus mokamos 
premijos vadovams ar dividendai 
akcininkams. Kadangi užimtumo lygiui 
išlaikyti naudojamos viešosios lėšos, 
Sąjungos paramos gavėjai neturėtų būti 
įsisteigę Tarybos išvadų dėl peržiūrėto 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I 
priede nurodytoje jurisdikcijoje1a ir 
neturėtų trukdyti kolektyvinėms 
deryboms, darbuotojų dalyvavimui ar jų 
įtraukimui į bendrovės sprendimų 
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priėmimo procesus pagal nacionalinę 
teisę ir praktiką;
____________________________
1a OL C 64, 2020 2 27, p. 8.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybės narės turėtų turėti 
galimybę lanksčiai skirti papildomas 
išlaidas naujoms specialioms veiksmų 
programoms ar naujoms esamų programų 
prioritetinėms kryptims. Siekiant sudaryti 
sąlygas greitam įgyvendinimui, naujų 
specialių veiksmų programų atveju galima 
nurodyti tik tas paskirtąsias institucijas, 
kurios atsakingos už jau vykdomas ERPF, 
ESF arba Sanglaudos fondo remiamas 
programas. Nereikėtų reikalauti valstybių 
narių ex ante vertinimo, o elementų, 
reikalingų norint veiksmų programą 
pateikti Komisijai patvirtinti, skaičius 
turėtų būti apribotas;

(12) valstybės narės turėtų turėti 
galimybę lanksčiai skirti papildomas 
išlaidas naujoms specialioms veiksmų 
programoms ar naujoms esamų programų 
prioritetinėms kryptims. Siekiant sudaryti 
sąlygas greitam įgyvendinimui, naujų 
specialių veiksmų programų atveju galima 
nurodyti tik tas paskirtąsias institucijas, 
kurios atsakingos už jau vykdomas ERPF, 
ESF arba Sanglaudos fondo remiamas 
programas. Nereikėtų reikalauti valstybių 
narių ex ante vertinimo, o elementų, 
reikalingų norint veiksmų programą 
pateikti Komisijai patvirtinti, skaičius 
turėtų būti apribotas; Tačiau pagal 
REACT-EU neturėtų būti remiami jokie 
veiksmai, kuriais prisidedama prie 
segregacijos ar socialinės atskirties arba 
numatomos mažesnės pajamos negu 
valstybių narių skurdo riba. Į lyčių 
aspektus turėtų būti atsižvelgiama visose 
įgyvendinamose programose, jų rengimo, 
įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 
etapais. Be to, pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį 
įgyvendinant REACT-EU draudžiama bet 
kokia diskriminacija, ypač dėl asmens 
lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) tam, kad valstybės narės 
papildomus išteklius veiksmams, skirtiems 
COVID-19 pandemijos sukeltai krizei 
įveikti ir pasirengti ekonomikos žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam atsigavimui, 
galėtų panaudoti greitai dar šiuo 
programavimo laikotarpiu, pagrįstai galima 
valstybes nares išimtine tvarka atleisti nuo 
reikalavimo laikytis ex ante sąlygų bei 
veiklos lėšų rezervo ir veiklos rezultatų 
plano reikalavimų, nuo reikalavimų, 
susijusių su paramos telkimu pagal temas, 
taip pat nuo ribinių verčių tvariai miestų 
plėtrai gaunant finansavimą iš ERPF bei 
reikalavimų parengti komunikacijos 
strategiją, susijusią su papildomais 
ištekliais. Vis dėlto būtina nustatyti, kad 
valstybės narės iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
atliktų bent vieną vertinimą ir įvertintų 
papildomų išteklių efektyvumą, 
veiksmingumą ir poveikį, taip pat tai, kaip 
jais prisidėta prie to, kad būtų įgyvendinti 
naujo specialaus teminio tikslo uždaviniai. 
Siekiant, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
prieinama informacija, kurią būtų galima 
palyginti, valstybės narės skatinamos 
naudotis Komisijos pateiktais konkrečioms 
programoms skirtais rodikliais. Be to, 
valstybės narės ir vadovaujančiosios 
institucijos, atlikdamos savo pareigas, 
susijusias su informavimu, komunikavimu 
ir matomumu, turėtų padidinti Sąjungos 
nustatytų išskirtinių priemonių ir išteklių 
matomumą, visų pirma užtikrindamos, kad 
galimi paramos gavėjai, paramos gavėjai, 
dalyviai, finansinių priemonių galutiniai 
gavėjai ir visuomenė žinotų apie šių 
papildomų išteklių buvimą, mastą ir jų 
teikiamą papildomą paramą;

(14) tam, kad valstybės narės 
papildomus išteklius veiksmams, skirtiems 
COVID-19 pandemijos sukeltai krizei 
įveikti ir pasirengti ekonomikos žaliajam, 
skaitmeniniam ir atspariam atsigavimui, 
galėtų panaudoti greitai dar šiuo 
programavimo laikotarpiu, pagrįstai galima 
valstybes nares išimtine tvarka atleisti nuo 
reikalavimo laikytis ex ante sąlygų bei 
veiklos lėšų rezervo ir veiklos rezultatų 
plano reikalavimų, nuo reikalavimų, 
susijusių su paramos telkimu pagal temas, 
taip pat nuo ribinių verčių tvariai miestų 
plėtrai gaunant finansavimą iš ERPF bei 
reikalavimų parengti komunikacijos 
strategiją, susijusią su papildomais 
ištekliais. Vis dėlto būtina nustatyti, kad 
valstybės narės iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
atliktų bent vieną vertinimą ir įvertintų 
papildomų išteklių įtraukumą, 
efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį, taip 
pat tai, kaip jais prisidėta prie to, kad būtų 
įgyvendinti naujo specialaus teminio tikslo 
uždaviniai. Siekiant, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų prieinama informacija, kurią 
būtų galima palyginti, valstybės narės 
skatinamos naudotis Komisijos pateiktais 
konkrečioms programoms skirtais 
rodikliais. Be to, valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, atlikdamos 
savo pareigas, susijusias su informavimu, 
komunikavimu ir matomumu, turėtų 
padidinti Sąjungos nustatytų išskirtinių 
priemonių ir išteklių matomumą, visų 
pirma užtikrindamos, kad galimi paramos 
gavėjai, paramos gavėjai, dalyviai, 
finansinių priemonių galutiniai gavėjai ir 
visuomenė žinotų apie šių papildomų 
išteklių buvimą, mastą ir jų teikiamą 
papildomą paramą;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant šiuos papildomus išteklius 
tikslingai nukreipti į tas geografines 
vietoves, kur jų labiausiai reikia (tai būtų 
ypatinga priemonė, taikoma nedarant 
poveikio bendroms struktūrinių fondų 
išteklių asignavimo taisyklėms), papildomi 
ERPF ir ESF skirti ištekliai neskirstomi 
pagal regionų kategorijas. Tačiau valstybės 
narės, vadovaudamosi ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais, 
išdėstytais SESV 173 straipsnyje, turėtų 
atsižvelgti į skirtingų regionų poreikius ir 
jų išsivystymo lygį, kad daugiausia 
dėmesio tebebūtų skiriama menkiau 
išsivysčiusiems regionams. Valstybės 
narės, laikydamosi partnerystės principo, 
taip pat turėtų įtraukti vietos ir regionų 
valdžios institucijas bei atitinkamas 
pilietinei visuomenei atstovaujančias 
įstaigas;

(15) siekiant šiuos papildomus išteklius 
tikslingai nukreipti į tas geografines 
vietoves, kur jų labiausiai reikia (tai būtų 
ypatinga priemonė, taikoma nedarant 
poveikio bendroms struktūrinių fondų 
išteklių asignavimo taisyklėms), papildomi 
ERPF ir ESF skirti ištekliai neskirstomi 
pagal regionų kategorijas. Tačiau valstybės 
narės, vadovaudamosi ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais, 
išdėstytais SESV 173 straipsnyje, turėtų 
atsižvelgti į skirtingų regionų poreikius, 
atsirandančius dėl COVID-19 pandemijos 
poveikio, taip pat jų išsivystymo lygį, kad 
daugiausia dėmesio tebebūtų skiriama 
menkiau išsivysčiusiems regionams. 
Valstybės narės, laikydamosi partnerystės 
principo, taip pat turėtų įtraukti vietos ir 
regionų valdžios institucijas bei 
atitinkamas pilietinei visuomenei 
atstovaujančias įstaigas, įskaitant NVO ir 
įstaigas, dirbančias skurdo, socialinės 
įtraukties, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo srityse;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad būtina 
skubiai reaguoti į padėtį, susidariusią dėl 
COVID-19 pandemijos, šis reglamentas 
turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(18) (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių 
kalba nekeičiamas).
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją ir skubų poreikį reaguoti į 
susijusią visuomenės sveikatos krizę, 
būtina taikyti išimtį prie Europos 
Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 
pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 
4 straipsnyje nustatytam aštuonių 
savaičių laikotarpiui,

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 5 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 86 straipsnio 2 dalies ir 
136 straipsnio 1 dalies, su papildomais 
ištekliais susiję įsipareigojimai 
panaikinami laikantis programų 
užbaigimui taikytinų taisyklių.

Nukrypstant nuo 86 straipsnio 2 dalies ir 
136 straipsnio 1 dalies, su papildomais 
ištekliais susiję įsipareigojimai 
panaikinami 2024 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
 92 b straipsnio 5 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė papildomus 
išteklius, kuriuos galima programuoti pagal 
ERPF ir ESF, skiria veiksmų programoms.

Kiekviena valstybė narė papildomus 
išteklius, kuriuos galima programuoti pagal 
ERPF ir ESF, skiria veiksmų programoms. 
ESF dalis negali būti sumažinta labiau 
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negu dabartinis teisinis įsipareigojimas – 
23,1 proc.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 5 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 92 straipsnio 7 dalies, taip 
pat galima pasiūlyti dalį papildomų išteklių 
naudoti siekiant padidinti paramą Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondui prieš skiriant 
asignavimus ERPF ir ESF arba tuo pačiu 
metu.

Nukrypstant nuo 92 straipsnio 7 dalies, taip 
pat galima pasiūlyti dalį papildomų išteklių 
naudoti siekiant padidinti paramą Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondui ir Jaunimo užimtumo 
iniciatyvai prieš skiriant asignavimus 
ERPF ir ESF arba tuo pačiu metu. Ta dalis 
sudaro ne mažiau kaip 3 proc. papildomų 
išteklių, siekiant užtikrinti minimalią 
paramos sumą labiausiai skurstantiems 
asmenims, kurie patyrė neproporcingą bei 
precedento neturintį COVID-19 krizės 
poveikį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 5 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po pradinių asignavimų valstybių narių 
prašymu pagal 30 straipsnio 1 dalį iš dalies 
pakeisti veiksmų programą papildomi 
ištekliai gali būti perkeliami iš ERPF į ESF 
ir atvirkščiai, neatsižvelgiant į 92 straipsnio 
1 dalies a, b, ir c punktuose nurodytas 
procentines dalis.

Po pradinių asignavimų valstybių narių 
prašymu pagal 30 straipsnio 1 dalį iš dalies 
pakeisti veiksmų programą papildomi 
ištekliai gali būti perkeliami iš ERPF į ESF 
ir atvirkščiai, neatsižvelgiant į 92 straipsnio 
1 dalies a, b, ir c punktuose nurodytas 
procentines dalis, jei ESF dalis nėra 
mažesnė kaip 23,1 proc.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 5 dalies 11 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92 straipsnio 4 dalyje nustatyti 
reikalavimai pradiniam asignavimui ar jų 
vėlesniems perkėlimams netaikomi.

Išbraukta.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF atveju, papildomi ištekliai 
pirmiausia naudojami investicijoms į 
sveikatos priežiūros produktus ir paslaugas, 
paramai apyvartinio kapitalo ar paramos 
MVĮ investicijoms forma, investicijoms į 
veiksmus, kuriais prisidedama prie 
perėjimo prie skaitmeninės ir žaliosios 
ekonomikos, į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą ar 
ekonominės paramos priemones 
regionams, kurie ypač priklausomi nuo 
krizės labiausiai paveiktų sektorių.

ERPF atveju, papildomi ištekliai 
pirmiausia naudojami investicijoms į 
sveikatos priežiūros produktus ir paslaugas 
visiems, paramai apyvartinio kapitalo ar 
paramos MVĮ investicijoms forma, 
investicijoms į veiksmus, kuriais 
prisidedama prie perėjimo prie 
skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos, į 
žmonėms teikiamų nediskriminacinių 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą ar 
ekonominės paramos priemones 
regionams, kurie ypač priklausomi nuo 
krizės labiausiai paveiktų sektorių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESF atveju papildomi ištekliai pirmiausia 
naudojami darbo vietų išsaugojimui, be 

ESF atveju papildomi ištekliai pirmiausia 
naudojami socialinei įtraukčiai ir skurdo 
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kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko 
programas ir remiant savarankiškai 
dirbančius asmenis, net tada, kai parama 
nėra derinama su aktyviomis darbo rinkai 
skirtomis priemonėmis, nebent jos būtų 
privalomos pagal nacionalinę teisę. 
Papildomais ištekliais taip pat remiamas 
darbo vietų kūrimas, ypač pažeidžiamoje 
padėtyje esantiems asmenims, jaunimo 
užimtumo priemonės, švietimas ir 
mokymas, įgūdžių ugdymas ir galimybių 
naudotis visuotinės svarbos paslaugomis 
didinimas (taip pat ir vaikams).

panaikinimui remti, ypatingą dėmesį 
skiriant vaikų skurdui, darbo vietų 
išsaugojimui, be kita ko, taikant 
sutrumpinto darbo laiko programas, 
kuriomis užtikrinamos valstybių narių 
skurdo ribą viršijančios pajamos, ir 
remiant savarankiškai dirbančius asmenis, 
net tada, kai parama nėra derinama su 
aktyviomis darbo rinkai skirtomis 
priemonėmis, nebent jos būtų privalomos 
pagal nacionalinę teisę. Papildomais 
ištekliais taip pat remiamas kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, ypač pažeidžiamoje 
padėtyje esantiems asmenims, jaunimo 
užimtumo priemonės, įtraukus visą 
gyvenimą trunkantis švietimas, 
individualizuotas perkvalifikavimas ir 
mokymas, įgūdžių ugdymas, visų pirma 
nepalankioje padėtyje esančioms grupėms 
ir slaugytojams, siekiant remti teisingą 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, ir lygių 
galimybių visiems naudotis įtraukiomis, 
prieinamomis aukštos kokybės 
paslaugomis, įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas ir visuotinės svarbos 
socialines paslaugas, suteikimas platesniu 
mastu, taip pat ir vaikams, pagyvenusiems 
žmonėms ir neįgaliesiems. Sąjungos 
paramos šioms sutrumpinto darbo laiko 
programoms trukmė yra ribota ir ji 
teikiama su sąlyga, kad bus išlaikytos 
tokios pačios darbo ir įdarbinimo sąlygos 
ir teisės, įskaitant apsaugą nuo atleidimo 
iš darbo ir darbo užmokesčio mažinimo. 
Sąjungos paramos gavėjai negali mokėti 
premijų vadovams ir dividendų 
akcininkams, negali būti įsisteigę Tarybos 
išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų ES sąrašo I priede 
nurodytoje jurisdikcijoje1a ir negali 
trukdyti kolektyvinėms deryboms, 
darbuotojų dalyvavimui ar jų įtraukimui į 
bendrovės sprendimų priėmimo procesus 
pagal nacionalinę teisę ir praktiką.
________________________________
1a OL C 64, 2020 2 27, p. 8.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su 6 dalyje nurodyta išimtimi dėl 
techninės parama ir 5 dalies septintoje 
pastraipoje nurodytų papildomų išteklių 
EPLSAF, papildomais ištekliais remiami 
veiksmai pagal naują teminį tikslą 
„Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos 
sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir 
pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir 
atspariam ekonomikos atgaivinimui“, kuris 
papildo 9 straipsnyje išdėstytus teminius 
tikslus.

Kartu su 6 dalyje nurodyta išimtimi dėl 
techninės parama ir 5 dalies septintoje 
pastraipoje nurodytų papildomų išteklių 
EPLSAF ir Jaunimo užimtumo 
iniciatyvai, papildomais ištekliais remiami 
veiksmai pagal naują teminį tikslą 
„Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos 
sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir 
pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam, 
socialiniam ir atspariam ekonomikos, 
užimtumo ir visuomenės atgaivinimui“, 
kuris papildo 9 straipsnyje išdėstytus 
teminius tikslus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 26 straipsnio 4 dalies, 
valstybės narės gali parengti naują 
specialią veiksmų programą pagal 10 
dalyje nurodytą teminį tikslą. 
Nereikalaujama atlikti jokio 55 straipsnyje 
nurodyto ex ante vertinimo.

Nukrypstant nuo 26 straipsnio 4 dalies, 
valstybės narės gali parengti naują 
specialią veiksmų programą pagal 9 dalyje 
nurodytą teminį tikslą. Nereikalaujama 
atlikti jokio 55 straipsnyje nurodyto ex ante 
vertinimo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 10 dalies 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elementų, išdėstytų 96 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkto v ir vii 
papunktyje, 4 dalyje, 6 dalies b ir c 
punktuose ir 7 dalyje, tokios naujos 
veiksmų programos atveju pateikti 
nereikalaujama. 96 straipsnio 3 dalyje 
išdėstytus elementus privaloma pateikti tik 
tada, jei teikiama atitinkama parama.

Elementų, išdėstytų 96 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkto v ir vii 
papunkčiuose ir 6 dalies b ir c punktuose, 
tokios naujos veiksmų programos atveju 
pateikti nereikalaujama. 96 straipsnio 3 
dalyje išdėstytus elementus privaloma 
pateikti tik tada, jei teikiama atitinkama 
parama.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 11 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 56 straipsnio 3 dalies ir 
114 straipsnio 2 dalies, valstybės narės 
užtikrina, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
būtų atliktas bent vienas vertinimas dėl 
papildomų išteklių panaudojimo 
efektyvumo, veiksmingumo, poveikio ir to, 
kaip jie prisidėjo prie šio straipsnio 10 
dalyje nurodyto teminio tikslo.

Nukrypstant nuo 56 straipsnio 3 dalies ir 
114 straipsnio 2 dalies, valstybės narės 
užtikrina, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
būtų atliktas bent vienas vertinimas dėl 
papildomų išteklių panaudojimo 
įtraukumo, efektyvumo, veiksmingumo, 
poveikio ir to, kaip jie prisidėjo prie šio 
straipsnio 10 dalyje nurodyto teminio 
tikslo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92 b straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Pagal REACT-EU įgyvendinant 
visas programas užtikrinama lyčių lygybė 
ir lygios galimybės visiems be 
diskriminacijos.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
92b straipsnio 12 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 65 straipsnio 10 dalies antroje 
pastraipoje nustatyta nukrypti leidžianti 
nuostata, pagal kurią veiksmų, kuriais 
didinami reagavimo į COVID-19 
pandemijos sukeltą krizę pajėgumai, 
išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo 
2020 m. vasario 1 d.;

Išbraukta.
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