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Pakeitimas 65
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties 2 ir 8 straipsniuose 
nustatyta, kad moterų ir vyrų lygybė yra 
Sąjungos vertybė ir kad visuose savo 
veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti 
moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir 
diegti jų lygybę. Todėl lyčių aspekto 
integravimas, įskaitant biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, turėtų būti 
įgyvendinamas visose ES politikos srityse 
ir reglamentuose;

Or. en

Pakeitimas 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
turėtų būti pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetinių investicinių 
projektų, kurie bus finansuojami 
nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos lėšomis, 

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Įgyvendinant 
Europos semestro tikslus taip pat 
nagrinėjamos struktūrinės reformos, 
grindžiamos solidarumu, integracija ir 
socialiniu teisingumu, siekiant skatinti 
kokybišką užimtumą ir augimą, užtikrinti 
lygybę ir būdus naudotis galimybėmis bei 
socialine apsauga, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes ir pagerinti 
gyvenimo lygį visiems. Siekdamos 
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apibrėžimo ir koordinavimo priemonė; įgyvendinti šias reformas, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
turėtų būti pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetinių investicinių 
projektų, kurie bus finansuojami 
nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos lėšomis, 
apibrėžimo ir koordinavimo priemonė;

Or. en

Pakeitimas 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
turėtų būti pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetinių investicinių 
projektų, kurie bus finansuojami 
nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos lėšomis, 
apibrėžimo ir koordinavimo priemonė;

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
grindžiamas Europos socialinių teisių 
ramsčio principais, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslais, taip pat 
Europos žaliojo kurso tikslais, yra 
pagrindas, padedantis nustatyti 
nacionalinius reformų prioritetus ir stebėti 
jų įgyvendinimą. Siekdamos įgyvendinti 
šias reformas, valstybės narės rengia savo 
nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos turėtų būti 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetinių investicinių 
projektų, kurie bus finansuojami 
nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos lėšomis, 
apibrėžimo ir koordinavimo priemonė;

Or. fr

Pakeitimas 68
Sandra Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, yra pagrindas, 
padedantis nustatyti nacionalinius 
reformų prioritetus ir stebėti jų 
įgyvendinimą. Siekdamos įgyvendinti šias 
reformas, valstybės narės rengia savo 
nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos turėtų būti 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetinių investicinių 
projektų, kurie bus finansuojami 
nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos lėšomis, 
apibrėžimo ir koordinavimo priemonė;

(3) Europos semestras, pasitelkiant 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas ir struktūrines reformas, 
yra ES kišimosi priemonė, kuria siekiama 
prižiūrėti valstybių narių biudžeto ir 
ekonominę politiką ir nustatyti jai sąlygas, 
dažnai pasitelkiant šantažo ir sankcijų 
taikymo procedūras, kad būtų 
įgyvendintos priemonės, kuriomis 
siekiama liberalizuoti viešąsias paslaugas, 
panaikinti darbo santykių reguliavimą ir 
vykdyti griežto taupymo politiką. Jos 
vykdymo rezultatas yra menka 
ekonomikos plėtra, nedarbas, skurdas ir 
socialiniai, ekonominiai bei teritoriniai 
skirtumai;

Or. pt

Pakeitimas 69
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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 krizė daro 
neproporcingą poveikį moterims ir 
mergaitėms dėl esamos nelygybės, dėl 
kurios, be kita ko, padidėja smurto prieš 
moteris ir mergaites rizika izoliavimo 
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patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

metu ir daugiau darbuotojų pasitraukia iš 
darbo rinkos, nes padidėja priežiūros 
užduočių našta, daugiau moterų dirba 
sektoriuose, kuriuos paveikė izoliavimo 
priemonės, neoficialioje ekonomikoje, 
sektoriuose, kuriuose yra daugiau mažų 
garantijų darbo vietų, taip pat didėja 
našta moterų teisių organizacijoms. 
Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos patikimas ir 
atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas; dabartinė 
COVID-19 pandemija, taip pat ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
po krizių dažnai labiau išryškėja valstybių 
narių skirtumai, susiję su ekonomine 
plėtra, fiskaliniais ištekliais, gyvenimo 
lygiu ir viešųjų paslaugų kokybe. 
Ekonomikos krizės nuolat didina arba 
atskleidžia nelygybę tarp visuomenių ir jų 
viduje, išskyrus atvejus, kai jų poveikis 
sparčiai ir veiksmingai sušvelninamas dėl 
pasirengimo krizėms ir ekonominio, 
socialinio, ekologinio ir administracinio 
atsparumo. Nepakankamas atsparumas 
taip pat gali sukelti šalutinį sukrėtimų 
poveikį, kurio galima išvengti, tarp 
valstybių narių ar visoje Sąjungoje, todėl 
kyla uždavinių, susijusių su konvergencija 
ir sanglauda Sąjungoje, bei grėsmė 
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Ekonominės ir pinigų sąjungos ir 
bendrosios rinkos stabilumui;

Or. en

Pakeitimas 70
Sandra Pereira

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 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje atskleidė, kokia trapi 
yra ES skatinama politika, pagal kurią 
kompetencijos buvo centralizuotai 
sutelkiamos jos institucijose, o valstybių 
narių suvereni kompetencija mažinama; 
buvo nustota reguliuoti darbo santykius, 
nustatytas lankstus darbo laikas ir 
sumažintos darbuotojų pajamos, ir 
prisidėta prie viešųjų paslaugų 
sunaikinimo bei privatizavimo. COVID-19 
pandemija rodo, kad valstybių narių, 
kuriose darbo realijos yra labiau 
reglamentuojamos ir kuriose teikiant 
viešąsias paslaugas užtikrinamas 
universalus socialinis atsakas ir 
padedama kovoti su struktūrine atskirtimi, 
gebėjimas atsispirti ir atsigavimo 
potencialas yra didesni;
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Or. pt

Pakeitimas 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
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, visų pirma visiems 
prieinamomis socialinės apsaugos 
sistemomis, užtikrinančiomis orų 
gyvenimo lygį, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas. Vykdant šias 
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reformas ir investuojant taip pat reikės 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
žmonių sveikatos apsaugos, įtraukių ir 
kokybiškų darbo rinkų skatinimu, ypač 
daug dėmesio skiriant jaunimo 
užimtumui, prieinamų, pasiekiamų ir 
kokybiškų viešųjų paslaugų buvimui, 
oraus gyvenimo lygio ir socialinės 
apsaugos užtikrinimui visiems, taip pat 
aukštam švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą lygiui;

Or. fr

Pakeitimas 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 

(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 bei socialinės gerovės sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 73
Miriam Lexmann

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 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 

(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 ir socialinėmis 
aplinkybėmis susijusias problemas. 
Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos patikimas ir 
atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) socialinės gerovės sistemos 
Europos visuomenėms ir piliečiams 
garantuoja vientisas paslaugas ir 
ekonominę naudą, kad būtų užtikrintas 
deramas gyvenimas, ir apima šias 
intervencines sritis: socialinės apsaugos, 
sveikatos priežiūros, švietimo, būsto, 
užimtumo, teisingumo ir socialinių 
paslaugų, teikiamų pažeidžiamoms 
grupėms. Jos atlieka svarbų vaidmenį 
siekiant tvaraus socialinio vystymosi, 
skatinant lygybę ir socialinį teisingumą. 
COVID-19 krizės atveju socialinės 
gerovės sistemos patiria precedento 
neturintį spaudimą, nes jos nebuvo 
suplanuotos socialinei paklausai 
patenkinti kritiškos sveikatos priežiūros ir 
ekonominės padėties atvejais. Socialinės 
gerovės sistemas reikės sustiprinti, kad jos 
galėtų veikti ir padėti visiems 
gyventojams, ypač krizės ar sisteminių 
sukrėtimų atvejais;

Or. en

Pakeitimas 75
Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ekonominiai COVID-19 protrūkio 
padariniai smarkiai sumažino daugelio 
valstybių narių fiskalines galimybes, ir tai 
kenkia jų pajėgumui įgyvendinti svarbias 
reformas ir investicijų prioritetus. Nors 
Europos semestras yra ES sistema, kuria 
nustatomos ekonominės reformos ir 
investicijų prioritetai, ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo poreikis, 
kurį parodė COVID-19, apima ne tik 
ekonominės politikos sritį, ir jam turi būti 
teikiama tinkama pirmenybė rengiant ir 
planuojant Europos semestrą. 
Ekonominės ir pinigų sąjungos valdymas 
turi būti pritaikytas, be kita ko, pašalinant 
jo trūkumus, susijusius su parlamentų 
atskaitomybe ir demokratinės priežiūros 
trūkumu;

Or. en

Pakeitimas 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 

(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 
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pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui, kuris vyktų kartu su Europos 
socialinių teisių ramsčio, darnaus 
vystymosi tikslų ir Paryžiaus susitarimo 
įgyvendinimu. Lygiagrečiai su šios 
pandeminės krizės padariniais, klimato 
kaita ir su aplinka, globalizacija, 
skaitmenine transformacija ir 
demografiniu pokyčiu susiję iššūkiai 
nulėmė gilius Europos ekonomikų ir 
visuomenių pasikeitimus. Šios reformos 
turi padėti vienu metu spręsti daugelį 
dabartinių uždavinių;

Or. fr

Pakeitimas 77
Eugen Tomac

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) 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, visų pirma todėl, kad dar 
prieš pandemiją ES patyrė socialinių 
investicijų deficitą, kurį Europos Komisija 
įvertino 142 mlrd. EUR per metus 
įvairiuose sektoriuose, švietimo sektoriuje 
šis deficitas sudarė 15 mlrd. EUR, o 
sveikatos priežiūros – 70 mlrd. EUR;

Or. en
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Pakeitimas 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo ir socialinės pažangos, stiprinti 
gebėjimą prisitaikyti ir išlaisvinamas 
integracinio 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. Socialinis tvarumas ir 
integracija turi būti šio įtraukių ir 
atsparių visuomenių kūrimo proceso 
pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

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

atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 80
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) moterys buvo COVID-19 krizės 
priešakyje – jos sudarė daugumą sveikatos 
priežiūros darbuotojų visoje ES, ir 
neatlygintino priežiūros darbo derinimas 
su jų pareigomis darbe buvo dar 
sunkesnis vienišiems tėvams, iš kurių 
moterys sudaro 85 proc. Investicijos į 
tvirtą priežiūros infrastruktūrą yra 
būtinos siekiant užtikrinti moterų ir vyrų 
lygybę, moterų ekonominį įgalinimą, kurti 
atsparias visuomenes, kovoti su mažų 
garantijų darbu sektoriuose, kuriuose 
daugiausia dirba moterys, skatinti darbo 
vietų kūrimą, užkirsti kelią skurdui ir 
socialinei atskirčiai ir daryti teigiamą 
poveikį BVP, nes tai suteikia galimybę 
daugiau moterų dalyvauti apmokamame 
darbe;

Or. en

Pakeitimas 81
Maria Walsh

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(6) ekonominė taupymo politika, 
priimta po pasaulinės finansų krizės 
2008 m., smarkiai sumažino viešąsias 
investicijas. Tačiau labai svarbu imtis 
anticiklinių veiksmų ir remti investicijas 
krizių metu, siekiant paspartinti 
ekonomikos ir socialinį atsigavimą, 
apsaugoti užimtumą ir kurti naujas darbo 
vietas, stiprinti ilgalaikio tvaraus augimo 
potencialą, siekiant padidinti socialinį 
atsparumą ir sanglaudą, taip pat išvengti 
nelygybės ir skurdo didėjimo. Siekiant 
tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo, labai svarbu investuoti į žaliąsias 
ir skaitmenines technologijas, gebėjimus ir 
procesus, kad būtų sukurta žiedinė 
ekonomika ir anglies dioksido 
neišskirianti ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 
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 

(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 
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, 
spręsti energijos nepritekliaus problemą, 
taip pat didinti energijos vartojimo 
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ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

efektyvumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. fr

Pakeitimas 83
Miriam Lexmann

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 
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;

(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 
ekonomikos augimo ir padedant kurti bei 
išlaikyti 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;

Or. en

Pakeitimas 84
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(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 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
kokybiškas 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 labiau 
nepriklausoma įvairinant pagrindines 
tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 85
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir numatyti mechanizmą, 
pagal kurį valstybėms narėms ES 
lygmeniu būtų skiriama tiesioginė 
finansinė parama taikant novatorišką 
priemonę, kuria reglamentuojamas lėšų 
paskirstymas Europos prioritetams remti 
ir numatoma atskaitomybė, skaidrumas 
bei demokratinė priežiūra įgyvendinant 
sutartus nacionalinius reformų ir 
investicijų planus. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą reformų ir susijusių viešųjų 
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sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

investicijų įgyvendinimui valstybėse 
narėse, visų pirma siekiant naujos tvaraus 
augimo strategijos, pristatytos Europos 
žaliajame kurse, tikslų, 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; 

Or. en

Pakeitimas 86
Sandra Pereira

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 
sudaryti palankesnes sąlygas viešosioms 
investicijoms, kurios gali padėti 
įgyvendinti politiką, kuria atsižvelgiama į 
valstybių narių ir jų vystymosi strategijose 
nustatytus poreikius, skatinant deramą 
darbą, už kurį tinkamai mokama ir kuris 
yra grindžiamas kolektyvinėmis 
derybomis, pagal šį reglamentą turėtų būti 
nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Ta politika turėtų būti 
skatinamos viešosios investicijos į 
infrastruktūrą ir gamybos sektorius, taip 
remiant ekologišką, novatorišką ir 
socialinę bei teritorinę sanglaudą 
užtikrinančią plėtrą; ja turėtų būti 
stiprinamos viešosios paslaugos ir į jas 
investuojama, užtikrinant universalų ir 
kokybišką bei prieinamą socialinį atsaką. 
Priemonė turėtų būti visapusiška, jai taip 
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pat turėtų būti panaudota Komisijos ir 
valstybių narių sukaupta patirtis taikant 
kitas priemones ir programas;

Or. pt

Pakeitimas 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 88
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, skiriant šiems veiksmams bent 
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ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

50 proc. jos išteklių, ir pasiekti bendrą 
tikslą – 40 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
Sąjungos klimato tikslams įgyvendinti ir 
papildomai 10 proc. skirti biologinei 
įvairovei. ES taksonomija turėtų būti 
naudojama tokių visa apimančių tikslų 
įgyvendinimui stebėti. Pagal šią priemonę 
turėtų būti remiama tik veikla, kurią 
vykdant nedaroma reikšminga žala 
vienam ar keliems aplinkos tikslams, 
išvardytiems Reglamento (ES) 2020/852 
9 straipsnyje pagal Reglamento (ES) 
2020/852 17 straipsnio nuostatas, ir 
veikla, vykdoma laikantis „būtiniausių 
apsaugos priemonių“ pagal Reglamento 
(ES) 2020/852 18 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 89
Eugen Tomac

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
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. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 
2030 m. darbotvarkei reikalingas visa 
apimantis ir tarpsektorinis politinis 
požiūris siekiant užtikrinti, kad būtų 
sprendžiami visi ekonominiai, socialiniai 
ir aplinkosaugos uždaviniai, pagal 
Priemonę turėtų būti teikiamas vienodas 
prioritetas socialiniam tvarumo aspektui, 
o visų politikos krypčių pagrindas turėtų 
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būti žmonių gerovė;

Or. en

Pakeitimas 90
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
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 bet kuriuo atveju 
visada turės apimti visus ekonominius ir 
socialinius poreikius, atsiradusius dėl 
COVID-19 pandemijos, ir padėti kuo 
labiau integruoti klimato politikos 
veiksmus ir aplinkos tvarumą ir pasiekti 
bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato tikslams įgyvendinti;

Or. es

Pakeitimas 91
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
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tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti, neskiriant lėšų priemonėms, 
kurios daro neigiamą poveikį perėjimui 
prie poveikio klimatui neutralios ES 
2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
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 užtikrinti teisingą perėjimą 
nepaliekant nuošalyje nė vieno asmens 
bei pasiekti bendrą tikslą – 37 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

Or. fr

Pakeitimas 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į Europos socialinių 
teisių ramstį kaip į Europos socialinę 
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strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad 
perėjimas prie poveikio klimatui 
neutralumo, skaitmeninimo ir 
demografinių pokyčių, taip pat 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos 
būtų socialiai teisingas ir sąžiningas, 
pagal šį reglamentą įsteigta Priemone bus 
prisidedama įgyvendinant jos 20 principų 
ir siekiant socialinės pažangos tikslų ir 
orientyrų;

Or. en

Pakeitimas 94
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

(12a) Priemonės taikymo sritis turėtų 
būti susijusi su politikos sritimis, 
susijusiomis su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, verslumu, atsparumu, 
produktyvumu, finansinių sistemų 
stabilumu, švietimu ir įgūdžiais, vaikų ir 
jaunimo politika, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, visuomenės 
sveikatos priežiūros sistemomis, taip pat 
politikos kryptimis, susijusiomis su 
Europos socialinių teisių ramsčiu, pvz., 
socialine apsauga, kokybiškomis darbo 
vietomis ir investicijomis, lyčių lygybe, 
neįgaliųjų integracija, socialiniu dialogu 
ir demokratinių sistemų stiprinimu, 
įskaitant veiksmingas ir nepriklausomas 
teismų sistemas, taip pat žiniasklaidos 
pliuralizmą ir žiniasklaidos laisvę;

Or. en

Pakeitimas 96
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 

Išbraukta.
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susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
remiantis Komisijos pasiūlymu 
įgyvendinimo aktais sustabdyti sprendimų 
dėl pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimo 
terminą ir sustabdyti mokėjimus pagal šią 
Priemonę, jei atitinkamais atvejais, 
susijusiais su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. XXX/XX 
[BNR] nustatytu ekonomikos valdymo 
procesu, reikšmingai nesilaikoma 
reikalavimų. Tarybai taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remiantis Komisijos 
pasiūlymu įgyvendinimo aktais panaikinti 
šiuos sustabdymus, susijusius su minėtais 
atitinkamais atvejais;

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį, 
susijusius su sprendimų dėl pasiūlymų dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimo termino 
sustabdymu arba sustabdymo atšaukimu, 
ir visiškai arba iš dalies sustabdyti 
mokėjimus pagal šią Priemonę, jei 
atitinkamais atvejais, susijusiais su 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. XXX/XX [BNR] nustatytu 
ekonomikos valdymo procesu, reikšmingai 
nesilaikoma reikalavimų. Reikia priminti, 
kad kol galioja bendroji nukrypti 
leidžianti nuostata ir nėra pašalinti 
ekonominiai ir socialiniai COVID-19 
pandemijos padariniai, Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu siejančios 
priemonės netaikomos.
Taip pat reikia susieti Priemonę su 
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Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/XX [kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)] nustatytų 
klimato politikos tikslų įgyvendinimu ir 
Europos socialinių teisių ramsčio 
paisymu. Jeigu būtų reikšmingai 
nesilaikoma klimato politikos tikslų ir 
Europos socialinių teisių ramsčio, taip pat 
reikia Komisijai suteikti įgaliojimus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus, susijusius su 
sprendimų dėl pasiūlymų dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
priėmimo termino sustabdymu arba 
sustabdymo atšaukimu, ir įgaliojimus 
visiškai arba iš dalies sustabdyti 
mokėjimus pagal šią Priemonę;

Or. fr

Pakeitimas 98
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 indėlis siekiant 
Sąjungos politikos tikslų, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų ir Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslų. Tuo tikslu 
ji turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, 
skatinti skaitmeninę pertvarką ir remti 
teisingą ir įtraukų perėjimą prie 
aplinkosaugos požiūriu tvarios, tausiai 
energiją ir išteklius naudojančios ir 
žiedinės ekonomikos, kurioje kuo greičiau 
ir vėliausiai iki 2050 m. grynasis 
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išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekis būtų lygus nuliui, taip 
skatinant darbo vietų kūrimą ir tvarų 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, ir skatinti darbo vietų 
kūrimą bei tvarų ir lyčių pusiausvyra 
grindžiamą ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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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) Priemone turėtų būti siekiama 
prisidėti prie ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos, Sąjungos 
strateginio savarankiškumo, Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, Sąjungos 
klimato politikos tikslų bei Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo. 
Siekiant šių tikslų ji turėtų padėti gerinti 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinti socialinį ir ekonominį 
krizės poveikį, ypač labiausiai 
pažeidžiamiems asmenims ir jaunimui, 
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 
kokybiškų darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

Or. fr

Pakeitimas 101
Miriam Lexmann

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 

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

Or. en

Pakeitimas 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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, 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;

Or. en

Pakeitimas 103
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) kad būtų pasiekti bendrieji tikslai, 
Priemonė taip pat turėtų padėti gerinti 
valstybių narių atsparumą švietimo, 
profesinio mokymo, perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos kėlimo srityse, įskaitant 
formalųjį ir neformalųjį švietimą. 
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Teikiant veiksmingą švietimo proceso 
paramą, apimančią visus dabartinius 
uždavinius, turėtų būti įtraukiami visi 
suinteresuotieji subjektai, tokie kaip 
nevyriausybinės organizacijos, verslo ir 
mokslinių tyrimų institucijos. Švietimo 
procesas turėtų būti įtraukus ir reaguoti į 
dinamiškus darbo rinkos poreikius; 

Or. en

Pakeitimas 104
Sandra Pereira

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 finansinę paramą valstybėms 
narėms, kad būtų plėtojami projektai, 
kuriais skatinamas jų vystymasis, 
investicijos į našius ir strateginius 
sektorius ir kurie atlieka struktūrinį 
vaidmenį teikiant visuotines, nemokamas 
ir kokybiškas viešąsias paslaugas. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
tinkamai atsižvelgiant į konkrečias 
atitinkamų valstybių narių vystymosi 
strategijas, įnešant reikšmingą indėlį 
nedelsiant reaguojant į COVID-19 
poveikį, ir teikiant viešąsias investicijas, 
kurios atlieka struktūrinį vaidmenį 
užtikrinant socialinę ir teritorinę valstybių 
narių ir Europos Sąjungos sanglaudą;

Or. pt

Pakeitimas 105
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Sąjungos įsipareigojimais pagal Paryžiaus 
susitarimą ir jame turi būti atsižvelgta į 
Europos semestre nustatytus konkrečios 
šalies uždavinius ir prioritetus, 
nacionalines reformų programas, 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus, teisingos pertvarkos 
planus ir partnerystės susitarimus ir 
veiksmų programas, priimtas 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 ir atitikti principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“, nustatytą 
2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 [ES taksonomijos 
reglamentas]. Priemone neturėtų būti 
remiama veikla, įtraukta į šiame 
reglamente pateiktą pašalinimo sąrašą. Be 
to, bent 50 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams skirtų lėšų 
turėtų būti nukreipta klimato ir kitų 
aplinkos tvarumo tikslų siekimui. ES 
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taksonomija turėtų būti naudojama tokių 
visa apimančių tikslų įgyvendinimui 
stebėti. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai turėtų atitikti 
Europos 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategiją. Priemonės taip pat turėtų būti 
suderinamos su pareiga gerbti ir skatinti 
vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 
straipsnyje. Į planus turėtų būti įtrauktas 
horizontalusis lyčių lygybei skirtas 
skyrius, apimantis, be kita ko, privalomus 
lyčių poveikio vertinimus ir ex post 
patikrinimus, lyčių lygybės didinimo 
užtikrinimą ir lyčių pusiausvyros bei 
vienodo darbo užmokesčio reikalavimus, 
susijusius su visa planais remiama 
ekonomine veikla. Valstybės narės taip 
pat turėtų užtikrinti, kad nacionaliniuose 
planuose būtų renkami pagal lytį 
suskirstyti duomenys ir biudžeto 
sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą; 

Or. en

Pakeitimas 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms, pasinaudoti 
Priemone norinčios valstybės narės, 
rengdamos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, turėtų 
konsultuotis su regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis ir kitais 
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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;

suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius, laikydamosi 
Partnerystės elgesio kodekso nuostatų. 
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. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plane taip pat 
turėtų būti nurodyti konkretūs nelygybės 
ir socialinės pažangos rodikliai, kuriuos 
reikia pasiekti. 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;

Or. en

Pakeitimas 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
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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;

priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų padėti 
siekti Sąjungos strateginio 
savarankiškumo, įgyvendinti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
Sąjungos klimato politikos tikslus bei 
Europos socialinių teisių ramstį, 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;

Or. fr

Pakeitimas 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
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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;

investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ir įtraukų 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, socialinės 
pažangos 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, 
Europos socialinių teisių ramsčio, vaiko 
garantijų sistemos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos prioritetai, plane taip pat turėtų 
būti nustatytos priemonės, svarbios pagal 
šešias politikos sritis, nustatytas šiame 
reglamente. 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. Bent 30 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planams skirtų lėšų turėtų būti 
nukreipta investicijoms, susijusioms su 
Europos socialinių teisių ramsčio tikslų 
siekimu;

Or. en

Pakeitimas 109
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies s uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, kuriomis tiesiogiai 
prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos. 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, ir pagal Priemonę 
neturėtų būti remiama veikla, kuria 
neigiamai prisidedama prie poveikio 
klimatui neutralumo tikslo iki 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 110
Eugen Tomac

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
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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;

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, taip pat veiksmus, suderinamus 
su Europos socialinių teisių ramsčio 
principais, 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;

Or. en

Pakeitimas 111
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
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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;

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. 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;

Or. en

Pakeitimas 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) rengdamos nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų konsultuojamasi su 
socialiniais partneriais. Siekiant pagerinti 
nacionalinių planų nuoseklumą ir 
tinkamumą, socialiniams partneriams 
turėtų būti suteikta galimybė pateikti 
atsiliepimus ankstyvuoju etapu, prieš 
pateikiant nacionalinius ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo planus ES. Jei 
nacionalinis ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas pridedamas 
prie nacionalinės reformų programos, 
pageidautina konsultuotis su socialiniais 
partneriais dėl nacionalinės reformų 
programos projekto ne vėliau kaip 
vasario mėn. Jei nacionalinis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
arba jų atnaujintos versijos nėra 
pridedami prie nacionalinės reformų 
programos, valstybės narės užtikrina, kad 
su socialiniais partneriais būtų 
konsultuojamasi likus bent mėnesiui iki 
plano pateikimo Europos Komisijai. 
Socialiniai partneriai išklausomi pagal 
nacionalines taisykles ir praktiką. 
Nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose turi būti 
paaiškinta, kaip buvo atsižvelgta į 
socialinių partnerių indėlį, o socialinių 
partnerių prašymu jų nuomonė turėtų 
būti pridėta prie nacionalinių reformų 
programų arba, kai tinkama, prie 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų;

Or. en

Pakeitimas 113
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kadangi vietos valdžios institucijos 
ir savivaldybės 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. Todėl savivaldybės ir 
vietos valdžios institucijos turėtų atlikti 
svarbų vaidmenį planuojant ir 
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įgyvendinant šią Priemonę, taip pat 
rengiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus bei valdant 
projektus, įgyvendinamus pagal 
Priemonę. Norint visapusiškai išnaudoti 
savivaldybių ir vietos valdžios institucijų 
galimybes siekiant ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo, joms turėtų būti 
skirti tam tikri ištekliai pagal Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, suteikiant savivaldybėms ir 
vietos valdžios institucijoms tiesioginę 
prieigą prie tų išteklių; 

Or. en

Pakeitimas 114
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Teisingos pertvarkos mechanizmas 
(TPM) yra svarbiausias veiksnys siekiant 
tinkamai pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos. Reikėtų teikti 
konkrečią paramą siekiant padėti 2021 –
2027 m. sutelkti bent 100 mlrd. EUR 
regionuose, patiriančiuose didžiausią 
poveikį, kad būtų sušvelnintas socialinis ir 
ekonominis pertvarkos poveikis;

Or. es

Pakeitimas 115
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) rengdamos nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų konsultuojamasi su 
socialiniais partneriais. Siekiant pagerinti 
nacionalinių planų nuoseklumą ir 
tinkamumą, socialiniams partneriams 
turėtų būti suteikta galimybė pateikti 
atsiliepimus ankstyvuoju etapu, prieš 
pateikiant nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo planus ES. Jei 
nacionalinis ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas pridedamas 
prie nacionalinės reformų programos, 
pageidautina konsultuotis su socialiniais 
partneriais dėl nacionalinės reformų 
programos projekto ne vėliau kaip 
vasario mėn. Jei nacionalinis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
arba jų atnaujintos versijos nėra 
pridedami prie nacionalinės reformų 
programos, valstybės narės užtikrina, kad 
su socialiniais partneriais būtų 
konsultuojamasi likus bent mėnesiui iki 
plano pateikimo Europos Komisijai. 
Socialiniai partneriai išklausomi pagal 
nacionalines taisykles ir praktiką. 
Nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose turi būti 
paaiškinta, kaip buvo atsižvelgta į 
socialinių partnerių indėlį, o socialinių 
partnerių pageidavimu jų nuomonė turėtų 
būti pridėta prie nacionalinių reformų 
programų arba, kai tinkama, prie 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų;

Or. en

Pakeitimas 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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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 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). 2021 ir 2022 m. šio didžiausio 
įnašo suma turėtų būti apskaičiuota 
remiantis gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju vidaus produktu (BVP) vienam 
gyventojui, nedarbo lygiu, darbo rinkos 
vangumu ir skurdo rizikos lygiu 2015–
2019 m. laikotarpiu. 2023 ir 2024 m. šio 
didžiausio finansinio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis gyventojų 
skaičiumi, atvirkštiniu BVP, skurdo 
rizikos lygiu ir 2020–2021 m. laikotarpiu 
užfiksuotu bendru realiojo BVP 
nuostoliu, palyginti su 2019 m.;

Or. en

Pakeitimas 117
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Planas turėtų 
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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;

būti parengtas remiantis daugiapakopiu 
dialogu su vietos valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis sutarimas. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis Europos žaliojo kurso tikslams, 
ypač tvaraus ekonomikos augimo 
potencialui, kokybiškų 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 numatytos priemonės, 
skirtos politiškai neutraliam lėšų 
paskirstymui pilietinei visuomenei ir ne 
pelno siekiančioms organizacijoms, taip 
pat nepriklausomai žiniasklaidai remti, 
kurių suma siektų iki 5 proc. visų lėšų; 
jame taip pat turėtų būti nurodytas 
vyriausybės įsipareigojimas skirti 
pakankamai lėšų savivaldybėms, bent jau 
80 proc. finansavimo, kuris savivaldybėms 
buvo teikiamas iki COVID-19 krizės; jame 
taip pat turėtų būti paaiškinta, kaip plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
išspręsti problemas dėl ES sutarties 2 
straipsnyje įtvirtintų vertybių. Be to, jame 
taip pat turėtų būti paaiškintas siūlomo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano suderinamumas su 
naujausiomis pagal Europos semestrą 
priimtomis konkrečios šalies 
rekomendacijomis. Planuose taip pat 
turėtų būti nurodyta, kaip planu būtų 
prisidėta prie lyčių lygybės užtikrinimo, 
lyčių pusiausvyra grindžiamo ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;
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Or. en

Pakeitimas 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. 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, 
kokybiškų 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 indėlis 
siekiant Sąjungos strateginio 
savarankiškumo, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, Sąjungos 
klimato politikos tikslų bei Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo ir 
jo suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, visų pirma 
susijusiais su socialine ir užimtumo 
politika. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. fr
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Pakeitimas 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. 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 ir kaip 
buvo konsultuotasi su socialiniais 
partneriais ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais. Konsultacijomis su socialiniais 
partneriais taip pat turėtų būti siekiama 
stiprinti atsakomybę už nacionalinius 
planus atsakomybę ir jų suderinamumą 
su tikslais ir gairėmis, kuriais vertinamas 
nacionalinių planų poveikis. Viso proceso 
metu reikėtų numatyti ir užtikrinti glaudų 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en
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Pakeitimas 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. 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 turėtų būti 
nurodytas konsultacijų su regionų ir 
vietos valdžios institucijomis bei kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę, vykdytų prieš pateikiant 
planą, mastas, taip pat turėtų būti įtraukti 
siektini nelygybės ir socialinės pažangos 
rodikliai ir 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;

Or. en
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Pakeitimas 121
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. 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 priemonės, kuriomis 
tiesiogiai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos, netaikant 
priemonių, kuriomis daroma neigiama 
įtaka galimybei pasiekti poveikio klimatui 
neutralią ES iki 2050 m.; 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;

Or. en

Pakeitimas 122
Joanna Kopcińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. 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 per Europos semestrą 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais ir 
prioritetais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant numatomą 
tvarkaraštį, tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius;

atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planas padės 
siekti Sąjungos strateginio 
savarankiškumo, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų ir Sąjungos 
klimato politikos tikslų bei įgyvendinti 
Europos socialinių teisių ramstį; ar planu 
numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, kokybiškų darbo vietų 
kūrimo, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo, visų pirma labiausiai 
pažeidžiamiems asmenims ir jaunimui, 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos stiprinimo ir ekonominės bei 
socialinės konvergencijos 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 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
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įgyvendinimą, įskaitant numatomą 
tvarkaraštį, tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius;

Or. fr

Pakeitimas 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; todėl Europos Komisija skatina 
socialinių partnerių dalyvavimą, kaip 
numatyta šiame reglamente ir 
visapusiškai laikantis nacionalinių 
taisyklių bei praktikos, pasitelkdama 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, daugiašalę priežiūrą, 
tarpusavio vertinimo užduotis ir keitimąsi 
gerąja patirtimi; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
teisingos 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 Sąjungos ir jos valstybių 
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sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į siūlomą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktos struktūrinių reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

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

Or. en

Pakeitimas 125
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
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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 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai, netaikant 
priemonių, kuriomis daroma neigiama 
įtaka galimybei pasiekti poveikio klimatui 
neutralią ES iki 2050 m.; 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 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 126
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 

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

atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare, taip pat dalyvaujant socialiniams 
partneriams ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Komisija visapusiškai 
paisys nacionalinės atsakomybės dėl 
proceso ir todėl atsižvelgs į atitinkamos 
valstybės narės pateiktą pagrindimą bei 
elementus ir įvertins, ar tikėtina, kad 
valstybės narės pasiūlytas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamoje konkrečiai 
valstybei narei skirtoje rekomendacijoje 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai; ar 
planu numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en
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Pakeitimas 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose Europos semestro 
dokumentuose, pvz., nacionalinėse 
reformų programose; 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, taip pat 
infrastruktūros skirtumų mažinimo; 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 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
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valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

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;

Or. en

Pakeitimas 128
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius. Taikant šį 
reglamentą turėtų būti visapusiškai 
laikomasi SESV 152 straipsnio, o pagal šį 
reglamentą pateiktuose nacionaliniuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose turėtų būti paisoma 
nacionalinės darbo užmokesčio nustatymo 
praktikos ir atsižvelgiama į už tai 
atsakingas institucijas. Šiame reglamente 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį, 
taigi juo neturi būti daromas poveikis 
teisei derėtis dėl kolektyvinių sutarčių, 
juos sudaryti ar įgyvendinti arba imtis 
kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę 
teisę ir praktiką;

Or. en
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Pakeitimas 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius;

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius. Kai tokia patirtis 
susijusi su darbo politika, socialiniai 
partneriai yra informuojami ir galiausiai 
įtraukiami į procesą. Techninės pagalbos 
negalima prašyti tose srityse, kurios 
visiškai ar iš dalies priklauso socialinių 
partnerių kompetencijai, išskyrus atvejus, 
kai socialiniai partneriai dėl to pasiekia 
sutarimą;

Or. en

Pakeitimas 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) taikant šį reglamentą turėtų būti 
visapusiškai laikomasi SESV 152 
straipsnio, o pagal šį reglamentą 
pateiktuose nacionaliniuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose turėtų būti paisoma 
nacionalinės darbo užmokesčio nustatymo 
praktikos ir atsižvelgiama į už tai 
atsakingas institucijas. Šiuo reglamentu 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
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pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį ir, 
jo laikantis, nepažeidžiama teisė derėtis, 
sudaryti ar vykdyti kolektyvinius 
susitarimus ar imtis kolektyvinių veiksmų 
pagal nacionalinę teisę ir nusistovėjusią 
tvarką;

Or. en

Pakeitimas 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

(26) Taryba turėtų patvirtinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą, priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, kuris yra 
pagrįstas Komisijos pasiūlymu ir kurį ji 
turėtų stengtis priimti per keturias 
savaites nuo pasiūlymo. Jei ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
patenkinamai atitinka vertinimo kriterijus, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
skirtas didžiausias finansinis įnašas, kai 
visų numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų;

Or. en
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Pakeitimas 132
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2023 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 
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 
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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;

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. 
Komisija turėtų įvertinti prašymą dėl 
paskolos paramos per du mėnesius. 
Taryba turėtų galėti kvalifikuota balsų 
dauguma patvirtinti šį vertinimą, paremtą 
Komisijos pasiūlymu, priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, kurį Taryba turi 
stengtis priimti per keturias savaites nuo 
pasiūlymo pateikimo;

Or. en

Pakeitimas 134
Joanna Kopcińska

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 

(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 
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tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 6,8 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Jei Komisija mano, kad atitinkamos 
valstybės narės nurodytos priežastys 
pateisina tokį dalinį pakeitimą, ji turėtų 
įvertinti naują planą per du mėnesius. 
Atitinkama valstybė narė ir Komisija 
prireikus gali susitarti pratęsti šį terminą 
pagrįstu laikotarpiu. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, turėtų patvirtinti 
naujojo plano vertinimą, priimdama 
įgyvendinimo sprendimą;

Or. en
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Pakeitimas 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą ir visų pirma 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nustatoma problemų, dėl kurių reikia 
skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama 
valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį 
finansavimą dėl netinkamo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo arba esant teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, įskaitant 
pilietinės visuomenės iniciatyvas, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau turėtų būti remiami Priemone, o 
finansavimas turėtų būti prieinamas 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 
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paramos, teikiamos pagal Priemonę, 
matomumą būtų tinkamai platinama 
atitinkamu regioniniu ir vietos lygmeniu 
daugelyje vietų nediskriminaciniu būdu;

Or. en

Pakeitimas 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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, 
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 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
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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;

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, 
veiksmingo ES finansavimo ir kovos su 
korupcija sąlygos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

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

Tarybos įgyvendinimo sprendimu ir 
Komisijos pasiūlymu. 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 
sprendimą, 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 – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

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

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

Or. en

Pakeitimas 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis apima šešias 
pagrindines politikos sritis:

– žaliąją pertvarką, atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus,
– skaitmeninę pertvarką, atsižvelgiant į 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus,
– ekonominę sanglaudą, našumą ir 
konkurencingumą, atsižvelgiant į 
pramonės ir MVĮ strategijas,
– socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramsčio tikslus,
– institucinį atsparumą, siekiant 
sustiprinti krizių valdymo pajėgumus ir
– pagal priemonę „Next Generation EU” 
vykdomą politiką, atsižvelgiant į Jaunimo 
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garantijų iniciatyvos ir vaiko garantijų 
sistemos tikslus.

Or. en

Pakeitimas 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, kultūra, švietimu ir 
įgūdžiais, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, socialine apsauga, 
kokybiškomis darbo vietomis ir 
investicijomis, lyčių lygybe ir neįgaliųjų 
įtrauktimi, finansų sistemų stabilumu, 
socialiniu dialogu ir demokratinių 
sistemų stiprinimu, įskaitant veiksmingas 
ir nepriklausomas teismų sistemas, taip 
pat žiniasklaidos pliuralizmą ir 
žiniasklaidos laisvę.

Or. en

Pakeitimas 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
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priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su 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 ir finansų 
sistemų stabilumu.

priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, infrastruktūros 
skirtumų mažinimu, 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.

Or. en

Pakeitimas 143
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, perėjimu prie 
neutralaus poveikio klimatui ES iki 
2050 m., 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.

Or. en

Pakeitimas 144
Eugen Tomac

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su 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 ir finansų 
sistemų stabilumu.

gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, socialine apsauga, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 145
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiuo reglamentu nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė netaikoma:
a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimui ar statybai,
b) iškastinio kuro gamybai, perdirbimui, 
paskirstymui, saugojimui ar deginimui,
c) investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, 
išskyrus investicijas atokiausiuose 
regionuose,
d) investicijoms į greitkelių 
infrastruktūros pajėgumų plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

3a straipsnis
1. Taikant šį reglamentą visapusiškai 
laikomasi SESV 152 straipsnio, o pagal šį 
reglamentą pateiktuose nacionaliniuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose paisoma nacionalinės 
darbo užmokesčio nustatymo praktikos ir 
atsižvelgiama į už tai atsakingas 
institucijas. Šiame reglamente 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį, 
taigi juo nedaromas poveikis teisei derėtis 
dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti 
ar įgyvendinti arba imtis kolektyvinių 
veiksmų pagal nacionalinę teisę ir 
praktiką.

Or. en

Pakeitimas 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 – padėti skatinti Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir strateginį savarankiškumą, 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, Sąjungos klimato 
politikos tikslus bei Europos socialinių 
teisių ramstį, didinant valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį, visų pirma labiausiai 
pažeidžiamiems asmenims ir jaunimui, ir 
remiant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
taip padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
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augimo potencialą, skatinant kokybiškų 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų ekonomikos 
augimą.

Or. fr

Pakeitimas 148
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį, ekonominį 
ir su lyčių lygybe susijusį krizės poveikį ir 
remiant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
kartu apsaugant darbuotojus, kurie gali 
nukentėti nuo tokios našios pertvarkos, 
taip padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant teisingą tvarų ekonomikos 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 149
Eugen Tomac

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
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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.

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. Žmonių gerovė 
turi būti visų politikos krypčių pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 150
Marianne Vind

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 didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant 
perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui ES iki 2050 m. ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų ekonomikos 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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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 didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, mažinant 
infrastruktūros skirtumus 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.

Or. en

Pakeitimas 152
Sandra Pereira

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, 
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.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų plėtojami projektai, kuriais 
skatinamas jų vystymasis, investicijos į 
našius ir strateginius sektorius ir kurie 
atlieka struktūrinį vaidmenį teikiant 
visuotines, nemokamas ir kokybiškas 
viešąsias paslaugas. To konkretaus tikslo 
turėtų būti siekiama tinkamai atsižvelgiant 
į konkrečias atitinkamų valstybių narių 
vystymosi strategijas, įnešant reikšmingą 
indėlį nedelsiant reaguojant į COVID-19 
poveikį, ir teikiant viešąsias investicijas, 
kurios atlieka struktūrinį vaidmenį 
užtikrinant socialinę ir teritorinę valstybių 
narių ir Europos Sąjungos sanglaudą;

Or. pt
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Pakeitimas 153
Eugen Tomac

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, 
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.

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose, kartu 
atsižvelgiant į tai, kad ekonominiai 
skirtumai, socialinė nelygybė ir silpna 
socialinė apsauga turi šalutinį poveikį, 
kuris kenkia bendram ES stabilumui. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, JT DVT, Europos 
socialinio ramsčio, Paryžiaus susitarimo 
tikslų ir stiprinti bendrąją rinką, kai pagal 
ją įgyvendinamos priemonės, kaip antai:
– priemonės, kuriomis praktiškai 
įgyvendinami Paryžiaus susitarimo ir 
Žaliojo kurso tikslai ir padedama siekti 
Sąjungos tikslų, prisidedant prie 
laipsniško ekonomikos priklausomybės 



AM\1211996LT.docx 75/133 PE655.970v01-00

LT

nuo iškastinio kuro mažinimo;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
skaitmeninė infrastruktūra, nacionalinių 
sistemų ir darbo vietų skaitmeninimas, 
gerinama prieiga prie skaitmeninio darbo 
ir skatinami skaitmeniniai įgūdžiai;
– priemonės, kuriomis remiamas 
ekonomikos atsigavimas ir stabilumas, 
paskatos prisitaikyti prie pramonės 
politikos, ekosistemos ir tiekimo grandinių 
įvairinimas, MVĮ, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, verslumas, tvarios 
infrastruktūros plėtojimas, priemonės, 
skirtos krizės poveikiui sušvelninti euro 
zonai nepriklausančioms valstybėms 
narėms vykdant bendros valiutos įvedimo 
procesą;
– priemonės, kuriomis stiprinama 
socialinė apsauga ir socialinės gerovės 
sistemos, mokymasis visą gyvenimą ir 
mokymas, įtrauki darbo rinkos politika, 
įskaitant socialinį dialogą, kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, kova su skurdu, 
pajamų nelygybe ir lyčių nelygybe, 
skatinama socialinė įtrauktis, 
sprendžiama energijos nepritekliaus 
problema ir sudaromos lygios galimybės 
bei stiprinama sanglauda;
– priemonės, kuriomis stiprinamas 
atsparumas, kokybė, prieinamumas, 
įperkamumas ir sveikatos ir priežiūros 
sistemų pajėgumai, gerinamas viešojo 
administravimo ir nacionalinių sistemų 
veiksmingumas, įskaitant administracinės 
naštos mažinimą, gerinamas teismų 
sistemų veiksmingumas ir kovos su pinigų 
plovimu priežiūra;
– priemonės, kuriomis skatinamas 
švietimas, kvalifikacija, gebėjimų įgijimas 
ir pripažinimas, aktyvios darbo jėgos 
kvalifikacijos kėlimas, garantuoto 
užimtumo programos bedarbiams, 
investicijų į vaikų ir jaunimo prieigą ir 
galimybes politika srityse, susijusiose su 
švietimu, sveikata, mityba, užimtumu ir 
būstu, taip pat politika, kuria siekiama 
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mažinti kartų atotrūkį.

Or. en

Pakeitimas 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių reformos ir 
investicijos, pradėtos įgyvendinti po 
2020 m. vasario 1 d., yra tinkamos 
finansuoti pagal reformų ir atsparumo 
didinimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 

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, kiek tai susiję su šio 
Reglamento tikslais, ir jeigu tai nėra 
veiksmai, tinkami techninei paramai gauti 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma techninės 
paramos priemonė, 7 straipsnį.
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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.

Or. en

Pakeitimas 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Priemonės lėšų, skiriamų per „InvestEU“ 

fondą arba derinamų su „InvestEU“ 
fondo lėšomis, naudojimas

1. Laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų, valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane gali savanoriškai skirti 
sumą, kuri būtų skirta per programą 
„InvestEU“. Suma, kuri būtų skirta per 
programą „InvestEU“, naudojama 
atitinkamose valstybėse narėse įsteigtų 
bendrovių mokumui remti ir ja padedama 
siekti 4 straipsnyje nustatytų tikslų. 
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.
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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 ir 
partnerystės sutartyje skirta 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 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas.
5. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] 9 
straipsnyje, nebuvo sudarytas per [9] 
mėnesius nuo susitarimo dėl įnašo 
patvirtinimo, atitinkamos sumos 
pervedamos atgal į Priemonę, ir valstybė 
narė pateikia atitinkamą prašymą iš dalies 
pakeisti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą.
6. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje, nebuvo visapusiškai 
įgyvendintas per ketverius metus nuo 
susitarimo dėl garantijos pasirašymo, 
valstybė narė gali prašyti, kad susitarime 
dėl garantijos numatytoms sumoms, 
neapimančioms pagrindinių paskolų ar 
kitų rizikingų priemonių, būtų taikoma 5 
dalis.
7. Ištekliai, gauti iš sumų, skirtų įnašui į 
programą „InvestEU“ ir suteiktų 
pasinaudojus biudžeto garantijomis, arba 
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su jomis susiję ištekliai pateikiami 
valstybei narei ir panaudojami 
grąžintinosios paramos formoms pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 158
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
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 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
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2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
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 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
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dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [...], 
15 straipsnio 11 dalyje nurodytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo panaikinamas pirmesnėje dalyje 
nurodytas termino sustabdymas ir 
procedūros arba mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 
su patikimu ekonomikos valdymu 

Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 
su patikimu ekonomikos valdymu, klimato 
politikos tikslais bei Europos socialinių 
teisių ramsčiu 

Or. fr

Pakeitimas 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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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 pagal 27a straipsnį 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.

Or. fr

Pakeitimas 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo sprendimu 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.

Or. en

Pakeitimas 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje minimas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus netaikomas tol, kol galioja 
bendroji nukrypti leidžianti nuostata ir 
nėra pašalinti sunkūs COVID-19 
pandemijos padariniai.

Or. fr

Pakeitimas 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu nustatomas reikšmingas 
Europos klimato teisės akte1a nustatytų 
klimato politikos tikslų ir (arba) Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslų 
nepaisymas, Komisija pagal 27a straipsnį 
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.
__________________
1a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/XX [kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999] 
(Europos klimato teisės aktas)

Or. fr
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Pakeitimas 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba mokėjimų 
sustabdymas.

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, įgyvendinimo 
sprendimu priima sprendimą, kuriuo 
panaikinamas pirmesnėje dalyje nurodytas 
termino sustabdymas ir procedūros arba 
mokėjimų sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba mokėjimų 
sustabdymas.

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Komisija pagal 27a 
straipsnį deleguotuoju aktu priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba mokėjimų 
sustabdymas.

Or. fr

Pakeitimas 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą ir visų pirma 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nustatoma problemų, dėl kurių reikia 
skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama 
valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį 
finansavimą dėl netinkamo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo arba esant teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, įskaitant 
pilietinės visuomenės iniciatyvas, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau remiami Priemone, o 
finansavimas yra prieinamas 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui, darbo rinkos 
vangumu, skurdo rizikos lygiu ir 2020–
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lygiu. 2021 m. laikotarpiu užfiksuotu bendru 
realiojo BVP nuostoliu, palyginti su 
2019 m.

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

Or. en

Pakeitimas 169
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

1. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 170
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 171
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paaiškinama, kaip plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
išspręsti problemas dėl ES sutarties 2 
straipsnyje įtvirtintų vertybių;

Or. en

Pakeitimas 172
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) paaiškinama, kaip plane 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
veiksmingai ir nediskriminaciniu būdu 
remti pelno nesiekiančias pilietinės 
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visuomenės organizacijas ir savivaldybes, 
regionus arba kitas valstybės narės 
subnacionalines valdžios institucijas;

Or. en

Pakeitimas 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį. 
Rengdamos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus valstybės 
narės gali pasinaudoti techninės pagalbos 
priemone, nustatyta Reglamente 
XX/YYYY [kuriuo nustatoma techninės 
paramos priemonė].
• Nuo 2020 m. vasario 1 d. pradėtos taikyti 
priemonės, susijusios su ekonominėmis ir 
socialinėmis COVID-19 pandemijos 
pasekmėmis, laikomos tinkamomis 
finansuoti. • Atsižvelgiant į Europos 
žaliąjį kursą, kuris kartu yra Europos 
tvaraus augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, ne mažiau kaip 30 proc. 
kiekvienam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui skirtos sumos 
nukreipiama klimato ir biologinės 
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įvairovės veiksmų integravimui ir 
aplinkos tvarumo tikslų siekimui. 
Komisija deleguotuoju aktu nustato 
atitinkamą metodiką, siekdama padėti 
valstybėms narėms įvykdyti šį reikalavimą.
• Atsižvelgiant į Europos socialinių teisių 
ramstį kaip į Europos socialinės pažangos 
strategiją, bent 30 proc. kiekvieno 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano sumos skiriama Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslams 
įgyvendinti. Komisija deleguotuoju aktu 
nustato atitinkamą metodiką, siekdama 
padėti valstybėms narėms įvykdyti šį 
reikalavimą.
• Atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos 
gaivinimo priemonė „Next Generation 
EU” yra orientuota į ateitį, ir pripažįstant 
Skaitmeninės įgūdžių darbotvarkės, Vaiko 
garantijų iniciatyvos ir Jaunimo garantijų 
iniciatyvos svarbą siekiant užtikrinti, kad 
šiandienos jaunimas netaptų „suvaržymų 
karta“, kiekvienu ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planu turi būti 
prisidedama prie ilgalaikės žalos jaunimo 
perspektyvoms darbo rinkoje mažinimo ir 
jų bendros gerovės didinimo, pasitelkiant 
kokybiško užimtumo, švietimo ir 
kvalifikacijų sprendimus bei jaunimui 
skirtas atsakomąsias priemones.

Or. en

Pakeitimas 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
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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.

Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais, ir su Europos socialinių teisių 
ramsčio principais. 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 […]

Or. en

Pakeitimas 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai padeda siekti 
Sąjungos strateginio savarankiškumo, 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, Sąjungos klimato 
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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.

politikos tikslus bei Europos socialinių 
teisių ramstį, dera su atitinkamais 
konkrečios šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nustatytais įgyvendinant Europos semestrą, 
visų pirma susijusiais su socialine ir 
užimtumo politika bei 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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

Pakeitimas 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai apima 
socialinės pažangos planus ir dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
naujausią Europos semestrą, visų pirma 
susijusiais su 3 straipsnyje nurodytomis 
politikos sritimis. Ekonomikos gaivinimo 
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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.

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, socialinės pažangos planus, 
įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvą ir 
vaiko garantijų sistemą, ir jų atnaujinimus 
pagal Reglamentą (ES) 2018/1999[1], į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
pagal Teisingos pertvarkos fondą[2] ir į 
partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.

[1] 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo. [2] 
[…]

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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 

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, taip pat su teritorine, socialine 
ir ekonomine sanglauda. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
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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.

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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 178
Marianne Vind

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, visų pirma susijusiais su 
perėjimu prie poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m. ir skaitmenine 
pertvarka. 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.
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__________________ __________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 179
Joanna Kopcińska

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 
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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Pakeitimas 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu. Toks plano projektas apima 
socialinės pažangos planą ir pateikiamas 
nacionaliniams socialiniams partneriams, 
siekiant su jais konsultuotis, ne vėliau 
kaip iki kito vasario mėn., o socialiniams 
partneriams suteikiama bent 30 dienų 
atsakymams raštu pateikti.

Or. en

Pakeitimas 181
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Nuo prieš tai einančių metų 
spalio 15 d. valstybė narė gali pateikti 
plano projektą kartu su kitų metų biudžeto 
projektu. Toks plano projektas 
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pateikiamas nacionaliniams socialiniams 
partneriams, siekiant su jais konsultuotis, 
ne vėliau kaip iki kito vasario mėn., o 
socialiniams partneriams suteikiama bent 
30 dienų atsakymams raštu pateikti.

Or. en

Pakeitimas 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus, visų pirma susijusius su 
socialine ir užimtumo politika;

Or. fr

Pakeitimas 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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, socialinė pažanga ir ekonominis 
bei socialinis atsparumas, prisidedama prie 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principų įgyvendinimo, mažinama 
nelygybė bei ekonominis ir socialinis 
krizės poveikis ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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 kokybiškų 
darbo vietų kūrimas ir ekonominis bei 
socialinis atsparumas, mažinamas 
ekonominis ir socialinis krizės poveikis, 
visų pirma labiausiai pažeidžiamiems 
asmenims ir jaunimui, ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, 
taip pat Sąjungos strateginį 
savarankiškumą;
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Or. fr

Pakeitimas 186
Miriam Lexmann

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 
susijęs su pažeidžiamiausiomis grupėmis, 
ir kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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, mažinami infrastruktūros 
skirtumai bei ekonominis ir socialinis 
krizės poveikis ir kaip juo padedama 
stiprinti ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en
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Pakeitimas 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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;

Or. en

Pakeitimas 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konsultacijų su regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę, vykdytų prieš pateikiant 
planą, mastas;

Or. en

Pakeitimas 190
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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

c) paaiškinimas, kaip plane numatytos 
priemonės dera su siekiu užtikrinti, kad 
pasaulio temperatūra nepadidėtų daugiau 
kaip 1,5°C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, ir kaip jomis ketinama 
prisidėti prie Sąjungos klimato ir 
aplinkosaugos tikslų siekimo arba dėl jų 
iškylančių uždavinių; 

Or. en

Pakeitimas 191
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
tiesiogiai prisidėti prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir dėl jos 
iškylančių uždavinių, netaikant priemonių, 
kuriomis daroma neigiama įtaka 
galimybei pasiekti poveikio klimatui 
neutralią ES iki 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 

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



AM\1211996LT.docx 101/133 PE655.970v01-00

LT

pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių;

sričių;

Or. en

Pakeitimas 193
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išsamus pagrindimas, kaip planu 
bus pasiektas tikslas skirti 40 proc. lėšų 
veiklai, kuria iš esmės prisidedama prie 
klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo 
prie jos, ir tikslas skirti 10 proc. lėšų 
veiklai, kuria iš esmės prisidedama prie 
bet kokių kitų aplinkosaugos tikslų 
siekimo pagal 4a straipsnio 2 dalį ir 14 
straipsnio 1 dalies b punktą, taip pat 
įrodymas, kad į planą įtrauktos 
numatomos įgyvendinti reformos ir 
investicijos atitinka principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“, remiantis 1a dalyje 
pateiktu išsamiu ekonominės veiklos 
rūšių, kurios, kaip tikimasi, bus remiamos 
šia Priemone, sąrašu;

Or. en

Pakeitimas 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) plano indėlio siekiant Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
Sąjungos klimato politikos tikslų bei 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį pagrindimas;

Or. fr

Pakeitimas 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) konkretūs nelygybės ir socialinės 
pažangos rodikliai, kuriuos reikia 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 197
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis bus laikomasi 
sąveikumo, energijos vartojimo 
efektyvumo, duomenų apsaugos principų, 
prisidedama prie skaitmeninės lygybės 
skatinimo, skaitmeninio prieinamumo, 
atvirojo kodo programinės ir techninės 
įrangos sprendimų bei asmens duomenų 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pagrindimas, kad mažiausiai 
37 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo plano bus skirta 
kovai su klimato kaita;

Or. fr

Pakeitimas 200
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) plano poveikio lyčių lygybei 
vertinimas, atsižvelgiant į lyčių lygybės 
strategijoje išdėstytus tikslus, siekiant 
veiksmingai pašalinti neigiamą krizės 
poveikį lyčių lygybei, visų pirma 
užtikrinant aukštos kokybės darbo vietų 
kūrimą moterims, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčių skirtumų mažinimą ir 
suteikiant galimybę gauti kreditą 
verslininkėms, taip pat taikant priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią smurtui 
dėl lyties ir seksualiniam priekabiavimui 
bei kovoti su juo; 

Or. en

Pakeitimas 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) išsamus paaiškinimas socialinės 
pažangos plane, kaip numatytomis 
priemonėmis tikimasi užtikrinti, kad bent 
30 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui prašomos 
sumos būtų skiriama Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslų įgyvendinimui, 
remiantis Komisijos pagal 14 straipsnio 1 
dalį pateikta metodika;

Or. en

Pakeitimas 203
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) konsultacijų su suinteresuotaisiais 
subjektais santrauka, kaip nurodyta 14 
straipsnio 5 dalyje;

Or. en
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Pakeitimas 204
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) pagrindimas, kad vykdant visas 
plane numatytas viešųjų investicijų 
priemones nekils interesų konfliktas dėl 
ES biudžeto įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 205
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) visų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano numatytų 
sąnaudų, nurodytų f punkte skiriamai 
tvariai ekonominei veiklai, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) 2020/852, dalis, 
išskaidyta pagal aplinkosaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 

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

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą bei socialinės pažangos 
planus, įskaitant pasiūlytas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes ir susijusius 
rodiklius, taip pat tai, kaip planu gerinami 
konkrečios šalies veiklos rezultatai pagal 
socialinių rodiklių suvestinę;

Or. en

Pakeitimas 207
Marianne Vind

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) užtikrinimas, kad finansinė 
parama būtų teikiama tik įmonėms, 
kurios laikosi galiojančių kolektyvinių 
sutarčių ir nėra registruotos mokesčių 
rojuose, įtrauktuose į Tarybos sudarytą 
ES nebendradarbiaujančių mokesčių 
jurisdikcijų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) informacija apie tai, kaip buvo 
konsultuotasi su socialiniais partneriais, 
kaip buvo atsižvelgta į jų nuomonę, 
socialinių partnerių prašymu pridedant jų 
raštu pateiktas pastabas;

Or. en
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Pakeitimas 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat gali prašyti 
techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą. 
Techninė parama turi visapusiškai atitikti 
nacionalines taisykles ir praktiką, 
susijusią su kolektyvinėmis derybomis. 
Techninės paramos veikla negali būti 
kenkiama socialinių partnerių vaidmeniui 
ar keliama grėsmė kolektyvinių darbo 
santykių subjektų autonomijai. Techninės 
pagalbos negalima prašyti tose srityse, 
kurios visiškai ar iš dalies priklauso 
socialinių partnerių kompetencijai, 
išskyrus atvejus, kai socialiniai partneriai 
dėl to pasiekia sutarimą.

Or. en

Pakeitimas 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 211
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į ekonominius, 
socialinius ir sveikatos poreikius ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. es

Pakeitimas 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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 

Išbraukta.



PE655.970v01-00 110/133 AM\1211996LT.docx

LT

valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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, 
visų pirma susijusiose su socialine ir 
užimtumo politika, arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą;

Or. fr

Pakeitimas 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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 

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose ir 
nacionalinėse reformų programose;



AM\1211996LT.docx 111/133 PE655.970v01-00

LT

oficialiai priėmė pagal Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 217
Marianne Vind

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

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir dėl jos kylančių 
uždavinių, netaikant priemonių, kuriomis 
daroma neigiama įtaka galimybei pasiekti 
poveikio klimatui neutralią ES iki 
2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
ir įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį;

Or. fr

Pakeitimas 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei ir ar mažiausiai 37 proc. 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano bus skirta kovai su 
klimato kaita;

Or. fr

Pakeitimas 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie 3 ir 4 
straipsniuose apibrėžtos taikymo srities ir 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius, kurie apima pažangą 
socialinių rodiklių suvestinėje nurodytose 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) ar bent 30 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos skiriama Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslų 
įgyvendinimui, remiantis Komisijos pagal 
14 straipsnio 1 dalį pateikta metodika;

Or. en

Pakeitimas 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendimas Komisijos pasiūlymas ir Tarybos 
įgyvendinimo sprendimas

Or. en

Pakeitimas 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 233
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 

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

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

Or. en

Pakeitimas 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 235
Margarita de la Pisa Carrión

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, 

c) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas visų pirma turi atitikti 
ekonominius, socialinius ir sveikatos 



PE655.970v01-00 120/133 AM\1211996LT.docx

LT

atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas.

poreikius, kad atitinkamai valstybei narei 
būtų skiriamas finansinis įnašas.

Or. es

Pakeitimas 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 237
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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 

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 
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pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą.

pastabas, skiria 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.

Or. en

Pakeitimas 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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.

Or. en

Pakeitimas 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

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

Atitinkama valstybė narė turi galimybę 
per du mėnesius nuo Komisijos pranešimo 
apie vertinimą dėl to, ar padaryta 
apčiuopiama pažanga, pateikti pastabas.

Or. en

Pakeitimas 242
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos Europos Parlamento informavimas ir 
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informavimas ir komunikacija dėl 
valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų

komunikacija dėl valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų

Or. en

Pakeitimas 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 

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

valstybės narės viešiesiems interesams.

Or. en

Pakeitimas 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

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

Or. en

Pakeitimas 247
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, kuriuos per Europos Semestrą 
oficialiai priėmė Komisija, turinį.

4. Pateikdama antroje pastraipoje 
nurodytą veiklos ataskaitą, Komisija 
prireikus gali panaudoti atitinkamų 
dokumentų, priimtų per Europos semestrą, 
pvz., nacionalinių reformų programų, 
turinį.

Or. en

Pakeitimas 249
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 250
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šiuo reglamentu nustatytų 

4. ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šiuo reglamentu nustatytų 
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priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį.

priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį, 
įskaitant moterų ir vyrų lygybei.

Or. en

Pakeitimas 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją visuomenei, taip pat 
pasitelkiant žiniasklaidą 
nediskriminaciniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. Įgaliojimai priimti 9 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 17 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui 
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nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą ne 
vėliau kaip likus devyniems mėnesiams iki 
septynerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
ir 17 straipsnio 1 dalyje 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.
6. Pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 
17 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad neketina pareikšti 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas ... [dviem mėnesiais].
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Or. fr

Pakeitimas 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
priimtuose pagal Europos semestrą, pvz., 
nacionalinėse reformų programose;

Or. en

Pakeitimas 254
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir dėl jos kylančių 
uždavinių, netaikant priemonių, kuriomis 
daroma neigiama įtaka galimybei pasiekti 
poveikio klimatui neutralią ES iki 
2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos g punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai šaliai 

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

skirtose rekomendacijose, įskaitant 
mokestinius klausimus, arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, priimtuose 
pagal Europos semestrą, pvz., 
nacionalinėse reformų programose,

Or. en

Pakeitimas 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en


