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Pakeitimas 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 120 ir 
121 straipsniuose numatyta, kad valstybės 
narės, vykdydamos savo ekonominę 
politiką, turi stengtis prisidėti prie 
Sąjungos tikslų siekimo ir atsižvelgti į 
bendras gaires, kurias parengia Taryba. 
Pagal Sutarties 148 straipsnį valstybės 
narės įgyvendina užimtumo politiką, 
kurioje atsižvelgiama į užimtumo gaires. 
Todėl valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimas yra bendro 
intereso reikalas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 175 straipsnyje 
numatoma, inter alia, kad valstybės narės 
savo ekonominę politiką turėtų 
koordinuoti taip, kad būtų siekiama 174 
straipsnyje išdėstytų ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 44
Sandra Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių 
prioritetų ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi 
būti skubus ir koordinuotas, kad valstybės 
narės galėtų įveikti ekonomines pasekmes 
ir sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką 
ir finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. Todėl tam, kad 
ekonomika ir visuomenė grįžtų į darnaus 
atsigavimo kelią ir atsikratytų 
ekonominių, socialinių ir teritorinių 
skirtumų Sąjungoje, reikalingos augimą 
skatinančios reformos ir investicijos, 
skirtos spręsti struktūrines ekonomikos 
problemas ir didinti jos atsparumą;

(3) 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; 

Or. pt

Pakeitimas 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
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atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią, reikalingos augimą skatinančios 
reformos ir investicijos, skirtos spręsti 
struktūrines ekonomikos problemas ir 
didinti jos atsparumą;

Or. de

Pakeitimas 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui bei krizės paveiktų 
pažeidžiamiausių asmenų paramai. Dėl jų 
Sąjungos atsakas turi būti skubus ir 
koordinuotas, kad valstybės narės galėtų 
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padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką 
ir finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

įveikti ekonomines pasekmes ir sumažinti 
socialinius ir ekonominius padarinius. 
Dabartinė COVID-19 pandemijos sukelta 
krizė ir ankstesnė ekonomikos ir finansų 
krizė parodė, kad kurdamos patikimą ir 
atsparią ekonomiką, finansų ir socialinės 
gerovės sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl socialiai atsakingos, 
pažangios, tvarios ir įtraukios reformos, 
kuriomis suteikiama daugiau galimybių 
stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir socialinės 
apsaugos sistemas, skatinti ekonomikos 
augimą, kurti kokybiškas darbo vietas, 
skatinti investicijas ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos procesą, bus labai 
svarbios, kad ekonomika ir visuomenė 
grįžtų į darnaus atsigavimo kelią ir 
atsikratytų ekonominių, socialinių ir 
teritorinių skirtumų Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 47
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti teritorinius, socialinius ir 
ekonominius padarinius. Dabartinė 
COVID-19 pandemijos sukelta krizė ir 
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ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos patikimą ir atsparią 
ekonomiką ir finansų sistemas, pagrįstas 
stipriomis ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos semestras, pasitelkiant 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas ir struktūrines reformas, 
yra ES kišimosi priemonė, kuria siekiama 
kontroliuoti 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
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Pakeitimas 49
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti 
darniai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 
labiau padidinti programų, kurias 
Sąjunga visų pirma remia struktūrinių ir 
sanglaudos fondų lėšomis, bei kitų 
programų teikiamos finansinės paramos 
pridėtinę vertę;

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra svarbiausias pagrindas, 
padedantis nustatyti nacionalinius 
ekonominės ir socialinės srities politikos 
reformų prioritetus ir stebėti jų 
įgyvendinimą. Europos Parlamentas 
pareiškė, kad Europos Semestro 
sąlygomis vykdomos socialiai atsakingos 
reformos turi būti grindžiamos 
solidarumu, integracija, socialiniu 
teisingumu ir sąžiningu turto bei pajamų 
paskirstymu, taip sukuriant modelį, 
kuriuo užtikrinama lygybė, vienodos 
galimybės ir socialinė apsauga, 
apsaugomos pažeidžiamos grupės ir 
keliamas visų piliečių gyvenimo lygis, nes 
tai yra pagrindiniai Europos socialinių 
teisių ramsčio principai. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė.

Or. en

Pakeitimas 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 
naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti uždavinius ir nacionalinius 
reformų prioritetus ir stebėti jų 
įgyvendinimą. Tokios reformos turėtų būti 
grindžiamos solidarumu, integracija, 
socialiniu teisingumu ir sąžiningu turto 
paskirstymu, kad būtų galima užtikrinti 
lygybę ir vienodas galimybes naudotis 
socialine apsauga, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes ir pagerinti visų 
piliečių gyvenimo lygį, nes tai yra 
pagrindiniai Europos socialinių teisių 
ramsčio principai. Kad sustiprintų tuos 
reformų prioritetus, valstybės narės rengia 
savo nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos turėtų būti 
rengiamos remiantis plačiu ir gerai 
dokumentuotu viešų konsultacijų procesu, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, ir tada pateikiamos kartu su 
metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip prioritetų, 
kurie bus remiami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti darniai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 
labiau padidinti programų, kurias Sąjunga 
visų pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 51
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) anksčiau valstybės narės vis (6) anksčiau valstybės narės vis 
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aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu reikėtų sukurti techninės 
paramos priemonę;

aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas, visų pirma 
siekiant reaguoti į COVID-19 krizę ir 
užtikrinti, kad nacionalinės sistemos būtų 
atsparesnės, šiuo reglamentu reikėtų 
sukurti techninės paramos priemonę;

Or. fr

Pakeitimas 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir pasiekti 
bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai turėtų būti nustatyti 
priemonės rengimo ir įgyvendinimo metu, 
o atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūros procedūras jie turėtų būti 
pakartotinai įvertinti. Tai taip pat turėtų 
padėti Sąjungoje spręsti bendresnes 
aplinkos ir socialines problemas, įskaitant 
gamtinio kapitalo apsaugą ir žiedinės 
ekonomikos rėmimą, laikantis Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) dėl ekonominių ir socialinių 
uždavinių, kurių valstybėms narėms kilo 
dėl COVID-19 krizės, reikia atsisakyti 
Europos žaliojo kurso, kuris yra Europos 
augimo strategija, ir Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus.

Or. de

Pakeitimas 53
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo 
strategija, ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, techninės paramos priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Atitinkami veiksmai turėtų 
būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m.;

(7) Techninės paramos priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus. 
Atitinkami veiksmai turėtų būti nustatyti 
priemonės rengimo ir įgyvendinimo metu, 
o atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūros procedūras jie turėtų būti 
pakartotinai įvertinti. Tai taip pat turėtų 
padėti Sąjungoje spręsti bendresnes 
aplinkos ir socialines problemas, su sąlyga, 
kad pirmiausia bus patenkinti 
prioritetiniai poreikiai, atsiradę dėl 
COVID-19 pandemijos;

Or. es

Pagrindimas

Bendras techninės paramos priemonės tikslas turėtų būti skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą remiant valstybių narių pastangas įgyvendinti reformas ir 
investicijas, kurios skatintų tvarų ir sąžiningą ekonomikos atsigavimą, kad būtų galima 
veiksmingai įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, priimtas per Europos 
semestrą, ir padėti stiprinti valstybių narių administracinius gebėjimus taikyti Sąjungos teisę 
atsižvelgiant į Europos institucijoms kylančius uždavinius.

Pakeitimas 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
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ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Priemonė taip pat padės vykdyti 
reformas, kuriomis būtų užtikrinamas 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principų įgyvendinimas ir Sąjungoje 
spręsti bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant nelygybės mažinimą, 
aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimo 
užtikrinimą, gamtinio kapitalo apsaugą ir 
žiedinės ekonomikos rėmimą, laikantis 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 
m.;

Or. en

Pakeitimas 55
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo 
strategija, ir Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 
techninės paramos priemonė padės 
integruoti klimato politikos veiksmus ir 
pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Atitinkami veiksmai turėtų 
būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 40 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti ir papildomai 
10 proc. skirti Europos biologinei 
įvairovei išlaikyti. Atitinkami veiksmai 
turėtų būti nustatyti priemonės rengimo ir 
įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
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turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m.;

turėtų būti pakartotinai įvertinti. Tai taip 
pat turėtų padėti Sąjungoje spręsti 
bendresnes aplinkos ir socialines 
problemas, įskaitant gamtinio kapitalo 
apsaugą ir žiedinės ekonomikos rėmimą, 
laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m.;

Or. en

Pakeitimas 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) techninės paramos priemonė gali 
padėti stiprinti nacionalinių valdžios 
institucijų, viešųjų ir privačiųjų 
organizacijų, taip pat gyventojų, kurie 
gauna naudos iš ja remiamų projektų, 
gebėjimus, kad būtų galima veiksmingiau 
ir efektyviau įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimui ir atsparumui skirtus fondus, 
siekiant geresnio įgyvendinimo ir realaus 
poveikio vykdant politiką, kuria būtų 
paisoma valstybių narių poreikių ir jų 
vystymosi strategijų skatinant deramą 
darbą, už kurį būtų mokami derami 
atlyginimai ir kuris būtų grindžiamas 
kolektyvinėmis derybomis; 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 socialinį atsaką;

Or. pt
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Pakeitimas 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą remiant valstybių 
narių pastangas įgyvendinti reformas, 
kurios yra būtinos ekonominiam ir 
socialiniam atsigavimui, atsparumui ir 
konvergencijai pasiekti. Tuo tikslu ji 
turėtų padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti remti 
valstybių narių pastangas įgyvendinti 
reformas, kurios yra būtinos ekonominiam 
ir socialiniam atsigavimui ir atsparumui 
pasiekti; 

Or. de

Pakeitimas 58
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti stiprinti 
valstybių narių ir subnacionalinių 
valdžios institucijų administracinius 
gebėjimus tiek, kiek tai susiję su jų 
institucijomis, viešuoju administravimu ir 
ekonominiu bei socialiniu sektoriais, ir 
remti nacionalinės ir subnacionalinės 
valdžios institucijų pastangas rengti, 
plėtoti ir įgyvendinti reformas.  Be to, ji 
turėtų skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą remiant 
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socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

valstybių narių pastangas įgyvendinti 
reformas ir investicijas, kuriomis būtų 
remiamas tvarus ir sąžiningas 
ekonominis, socialinis ir lyčių požiūriu 
lygus atsigavimas ir po COVID-19 
pandemijos. Tuo tikslu ji turėtų padėti 
stiprinti valstybių narių administracinius 
gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisę, 
susijusius su institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančiais uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti socialiai atsakingas 
reformas, kurios yra būtinos ekonominiam 
ir socialiniam atsigavimui, atsparumui ir 
aukštynkryptei konvergencijai pasiekti. 
Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti valstybių 
narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui, vietos valdžios 
institucijoms ir socialiniams partneriams 
kylančiais uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 60
José Manuel Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai ir viešajam 
administravimui, be kita ko, regionų ir 
vietos lygmenimis, taip pat ekonomikos 
bei socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms ir vietos valdžios 
institucijoms ir socialiniams partneriams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti socialiai 
atsakingas ir tvarias reformas ir stiprinti 
socialinį dialogą, be kita ko, keičiantis 
gerosios praktikos pavyzdžiais, taikant 
tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

Or. en
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Pakeitimas 62
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis duomenimis ir gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 63
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti tvarias 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 64
Margarita de la Pisa Carrión
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka;

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata, 
socialine gerove ir parama šeimai, kaip 
pagrindiniam vienetui, kuriuo remiasi 
mūsų visuomenė;

Or. es

Pakeitimas 65
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 



AM\1211998LT.docx 19/72 PE655.972v01-00

LT

skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka; skatinama skaitmeninė pertvarka;

Or. de

Pakeitimas 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
kokybiškų darbo vietų rinkomis, švietimu 
ir mokymu, darniu vystymusi, visuomenės 
sveikata ir socialine gerove. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas veiksmams, 
kuriais skatinama žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka ir socialinė pažanga. Priemone 
taip pat turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais skatinama konvergencija siekiant 
valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, 
prisijungimo prie euro zonos;

Or. en

Pakeitimas 67
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove, vyresnių žmonių 
aktyvumo skatinimu, taip pat ekonomine, 
socialine ir teritorine sanglauda, civiline 
sauga, prieglobsčiu, migracija ir sienų 
politika. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas veiksmams, kuriais skatinama 
žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 68
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias su viešųjų finansų 
ir turto valdymu, institucine ir 
administracine reforma, verslo aplinka, 
finansų sektoriumi, produktų, paslaugų ir 
darbo rinkomis, švietimu ir mokymu, 
darniu vystymusi, infrastruktūra, 
demografiniais pokyčiais, visuomenės 
sveikata ir socialine gerove. Ypatingas 
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skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka; dėmesys turėtų būti skiriamas veiksmams, 
kuriais skatinama žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant plačios paramos 
reformoms, turėtų būti reikalaujama, kad 
pasinaudoti Programa norinčios valstybės 
narės vykstant pasiūlymų dėl dokumentų 
rinkinių rengimo procesui konsultuotųsi 
su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, pvz., vietos ir regionų valdžios 
institucijomis, ekonominiais ir socialiniais 
partneriais ir pilietine visuomene 
(laikydamosi atitinkamų Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/2014 
nuostatų), taip pat su nacionaliniais 
parlamentais;

Or. en

Pakeitimas 70
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint pasiekti šiame reglamente 
nustatytus tikslus, finansinis paketas 
turėtų būti skiriamas etapais. Pirmuoju 
dvidešimties mėnesių trukmės etapu 
valstybėms narėms turėtų būti galima 
skirti pusę viso finansinio paketo, ir per šį 
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laikotarpį jos galėtų gauti didžiausią joms 
nustatytą išmoką. Antruoju etapu suma, 
kuri dar nebuvo paskirstyta, turėtų būti 
paskirstyta papildomai prie likusios 
finansinio paketo dalies.  

Or. en

Pakeitimas 71
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) dėl išskirtinių aplinkybių, 
susiklosčiusių dėl COVID-19 pandemijos 
poveikio, atitinkami veiksmai, pradėti 
vykdyti nuo 2020 m. vasario 1 d. ir vėliau, 
turėtų būti laikomi tinkamais finansuoti 
pagal priemonę, su sąlyga, kad jais 
siekiama šiame reglamente nustatytų 
tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal techninės paramos priemonę 
paprašius turėtų būti remiamas valstybių 
narių iniciatyva vykdomų reformų, 
ekonomikos valdymo procesų arba su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu susijusių 
veiksmų kontekste vykdomų reformų ir su 
ekonominio koregavimo programomis 
susijusių reformų įgyvendinimas. Pagal ją 
taip pat turėtų būti teikiama techninė 

(13) pagal techninės paramos priemonę 
paprašius turėtų būti remiamas valstybėse 
narėse vykdomų reformų, ekonomikos 
valdymo procesų arba su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu susijusių veiksmų kontekste 
vykdomų reformų ir su ekonominio 
koregavimo programomis susijusių 
reformų įgyvendinimas. Pagal ją taip pat 
turėtų būti teikiama techninė parama 



AM\1211998LT.docx 23/72 PE655.972v01-00

LT

parama rengiant ir įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo planus, kurių reikia 
imtis pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX;

rengiant ir įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo planus, kurių reikia imtis pagal 
Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX;

Or. en

Pagrindimas

Techninės paramos priemone taip pat turėtų būti remiamos per vietos valdžios institucijas ir 
socialinius partnerius įgyvendinamos reformos, ypač tose srityse, kuriose įgyvendinant 
Europos semestrą ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas nustatoma problemų, dėl 
kurių reikia skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį finansavimą, pvz., dėl trūkumų, susijusių su teisinės 
valstybės principo taikymu, ir tokiu atveju regioninio ir vietos lygmens veiksmai, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, ir toliau turėtų būti remiami pagal priemonę. 

Pakeitimas 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) priemone turėtų būti skatinamos 
per vietos valdžios institucijas ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus vykdomos 
reformos. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, nustatoma problemų, dėl 
kurių reikia skubiai imtis reformų, tačiau 
atitinkama valstybė narė netinkamai 
naudoja skirtą finansavimą arba Komisija 
sustabdė tokį finansavimą, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau turėtų būti remiami pagal 
priemonę;

Or. en
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Pakeitimas 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į pagal ankstesnę 
programą – SRRP – jau galiojančias 
taisykles ir praktiką, turėtų būti nustatytas 
nesudėtingas techninės paramos prašymų 
pateikimo procesas. Todėl savo prašymus 
valstybės narės turėtų pateikti ne vėliau 
kaip kalendorinių metų spalio 31 d. 
Laikantis visa apimančio vienodo požiūrio, 
patikimo finansų valdymo ir skaidrumo 
principo, turėtų būti nustatyti tinkami 
valstybių narių pateiktų prašymų 
nagrinėjimo kriterijai. Šie kriterijai turėtų 
būti grindžiami problemų skubumu, 
rimtumu ir mastu, taip pat paramos 
poreikiais, nustatytais tose politikos srityse, 
kuriose numatoma teikti techninę paramą;

(14) atsižvelgiant į pagal ankstesnę 
programą – SRRP – jau galiojančias 
taisykles ir praktiką, turėtų būti nustatytas 
nesudėtingas techninės paramos prašymų 
pateikimo procesas. Todėl savo prašymus 
valstybės narės turėtų pateikti ne vėliau 
kaip kalendorinių metų spalio 31 d., prieš 
tai tinkamai pasikonsultavusios su 
atitinkamais socialiniais partneriais. 
Laikantis visa apimančio vienodo požiūrio, 
patikimo finansų valdymo ir skaidrumo 
principo, turėtų būti nustatyti tinkami 
valstybių narių pateiktų prašymų 
nagrinėjimo kriterijai. Šie kriterijai turėtų 
būti grindžiami problemų skubumu, 
rimtumu ir mastu, taip pat paramos 
poreikiais, nustatytais tose politikos srityse, 
kuriose numatoma teikti techninę paramą;

Or. en

Pakeitimas 75
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pateikiami bendradarbiavimo ir paramos 
planai, ir Komisija turėtų atitinkamai 

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
Europos Parlamentui, nacionaliniams 
pavienių valstybių narių parlamentams ir 
Tarybai turėtų būti pateikiami 
bendradarbiavimo ir paramos planai, ir 
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vykdyti komunikacijos veiklą; Komisija turėtų atitinkamai vykdyti 
komunikacijos veiklą;

Or. de

Pakeitimas 76
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pateikiami bendradarbiavimo ir paramos 
planai, ir Komisija turėtų atitinkamai 
vykdyti komunikacijos veiklą;

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pateikiami bendradarbiavimo ir paramos 
planai ir jie turėtų juos patikrinti, o 
Komisija turėtų atitinkamai vykdyti 
komunikacijos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, būtina leisti, kad dotacijų bendro 
finansavimo norma siektų iki 100 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Kad būtų 
galima greitai sutelkti techninę paramą 

(17) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo aktais. 
Atsižvelgiant į valstybių narių pastangų 
vykdant ir įgyvendinant reformas rėmimo 
svarbą, dotacijų bendro finansavimo norma 
negali viršyti 33 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. Kad būtų galima greitai sutelkti 
techninę paramą skubos atveju, turėtų būti 
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skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

numatyta nuostata dėl specialių priemonių 
priėmimo ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu 
tam tikra techninės paramos priemonės 
darbo programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

Or. de

Pakeitimas 78
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Kai tinkama, šie reikalavimai 
turėtų apimti išmatuojamus rodiklius, 
kuriais gali būti remiamasi vertinant 
priemonės poveikį vietoje;

(19) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šį 
reglamentą nustatytą priemonę reikia 
vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms, supaprastinant administracines 
procedūras ir skatinant administracinį 
bendradarbiavimą. Kai tinkama, šie 
reikalavimai turėtų apimti išmatuojamus 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonės poveikį vietoje;

Or. en

Pakeitimas 79
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikėtų sukurti techninės paramos (21) reikėtų sukurti techninės paramos 
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įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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;

įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 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 pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) YYY/XX [dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų], nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

17 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi šio reglamento tikslo 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti, o to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
priimti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

(23) pasiūlymu dėl reglamento turi būti 
laikomasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje įtvirtinto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti;

Or. de

Pakeitimas 81
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms vykdyti 
institucines, administracines, augimą 
skatinančias ir atsparumą didinančias 
reformas;

1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms ar 
subnacionaliniams administraciniams 
vienetams vykdyti institucines ir (arba) 
administracines reformas, kuriomis 
didinamas tvarumas ir atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 82
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

1a) tvarios reformos – priemonės, 
kuriomis:
i) ilgalaikiu ir tvariu būdu keičiama 
ekonomikos struktūra, visuomenėje 
veikianti institucinė ir reguliavimo 
sistema ir viešųjų įstaigų, ypač mokyklų ir 
vaikų priežiūros įstaigų bei sveikatos 
priežiūros tarnybų, viešojo 
administravimo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės gebėjimas prisitaikyti prie 
pokyčių, be kita ko, didinant jų atsparumą 
krizėms;
ii) didinama sanglauda, konvergencija ir 
mažinami regioniniai skirtumai, kaip 
nurodyta 174 straipsnyje, ir
iii) prisidedama prie Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, Paryžiaus 
susitarimo, Sąjungos įsipareigojimų pagal 
Paryžiaus susitarimą įgyvendinimo ir 
Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimo; 

Or. en

Pakeitimas 83
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą remiant valstybių 
narių pastangas įgyvendinti reformas, 
kurios yra būtinos norint užtikrinti 
ekonomikos ir socialinį atsigavimą, 
atsparumą ir į pažangą orientuotą 
ekonominę ir socialinę konvergenciją, 
taip pat remti valstybių narių pastangas 
stiprinti savo administracinius gebėjimus 

Priemonės bendrasis tikslas –
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įgyvendinti Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 84
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir 
socialinę konvergenciją, taip pat remti 
valstybių narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Priemonės bendrasis tikslas – ne tik 
pašalinti COVID-19 pandemijos 
padarinius, bet ir skatinti Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, skatinti 
investicijas, kuriomis būtų remiamas 
ekonomikos ir socialinis atsigavimas, kad 
būtų galima veiksmingai įgyvendinti 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas per Europos 
semestrą. 

Or. es

Pakeitimas 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą Europos Sąjungoje remiant 
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pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

valstybių narių pastangas įgyvendinti 
projektus, kuriais būtų skatinamas jų 
vystymasis, investicijos į gamybos ir 
strateginius sektorius ir nemokamų 
kokybiškų universaliųjų viešųjų paslaugų 
struktūros kūrimas, kad būtų galima 
užtikrinti ekonomikos ir socialinį 
atsigavimą, atsparumą ir į pažangą 
orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Or. pt

Pakeitimas 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, įskaitant Europos 
socialinių teisių ramsčio principų 
įgyvendinimą, atsižvelgiant į institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui, vietos valdžios 
institucijoms ir socialiniams partneriams 
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kylančius uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 87
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai ir viešajam 
administravimui, be kita ko, regionų ir 
vietos lygmenimis, ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Or. en

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsaugoti ir skatinti Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą po išskirtinio simetrinio 
ekonominio sukrėtimo, kurį Sąjunga 
patyrė dėl COVID-19 protrūkio, sudarant 
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sąlygas visiems regionams ir valstybėms 
narėms remti tvarų atsigavimą ir skatinti 
bei remti regionus ir valstybes nares, kad 
pagerėtų jų pasirengimas ekonominėms, 
socialinėms ir administracinėms krizėms 
ir atsparumas būsimiems sukrėtimams;

Or. en

Pakeitimas 89
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti valstybių narių pastangas 
gerinti savo administracinius gebėjimus 
visais administravimo lygmenimis siekiant 
įgyvendinti Sąjungos teisę ir politikos 
tikslus laikantis Sąjungos ir valstybių 
narių įsipareigojimų, susijusių su 
Paryžiaus susitarimu, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslais ir Europos 
socialinių teisių ramsčiu;

Or. en

Pakeitimas 90
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padėti spręsti struktūrinio 
pobūdžio uždavinius, kylančius vykdant 
nacionalines reformas, kurių tikslas – 
gerinti nacionalinės ekonomikos 
rezultatus ir skatinti atsparias 
ekonomines, socialines ir institucines 
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struktūras valstybės narėse, taip 
prisidedant prie tvarios ir į lyčių aspektą 
atsižvelgiančios ekonominės plėtros, 
sanglaudos, konkurencingumo, našumo, 
darbo vietų kūrimo, lyčių lygybės, 
socialinės įtraukties ir tvarios tikros 
konvergencijos; and

Or. en

Pakeitimas 91
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius ir institucinius 
gebėjimus, atitinkamais atvejais ir 
subnacionaliniu lygmeniu, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui, mokykloms ir vaikų 
priežiūros įstaigoms, viešajai sveikatos 
sistemai ir ekonomikos bei socialiniams 
sektoriams kylančiomis problemomis; and

Or. en

Pakeitimas 92
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padėti didinti ekonominį, socialinį, 
aplinkosauginį ir administracinį valstybių 
narių atsparumą atsižvelgiant į didelio 
masto Sąjungos ar nacionalinio lygmens 
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sukrėtimus;

Or. en

Pakeitimas 93
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinės, ir, kai 
tinkama, subnacionalinės valdžios 
institucijos remiamos siekiant gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką, plačiau dalyvaujant 
suinteresuotiesiems subjektams ir 
efektyviau bei veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius. Šių konkrečių 
tikslų siekiama glaudžiai bendradarbiaujant 
su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir, 
atitinkamais atvejais, būtent 5 straipsnio 1 
pastraipos d ir e punktuose nurodytose 
politikos srityse, bei laikantis atitinkamos 
valstybės narės teisės aktų ir praktikos, su 
atitinkamos valstybės narės socialiniais 
partneriais.

Or. en

Pakeitimas 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
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bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti ir įgyvendinti projektus, 
be kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius. Šių 
konkrečių tikslų siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. pt

Pakeitimas 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms ir vietos 
valdžios institucijoms bei socialiniams 
partneriams padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas ir stiprinti socialinį dialogą, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius. Šių 
konkrečių tikslų siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 96
Joanna Kopcińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis 
duomenimis ir gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius. Šių 
konkrečių tikslų siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 97
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, visų pirma, vienai ar 
daugiau šių sričių:

Or. es

Pakeitimas 98
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu 
ir integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, protingu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, ypač 
orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama skaitmeninė pertvarka, visų 
pirma, vienai ar daugiau šių sričių:

Or. de

Pakeitimas 99
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
konvergencija, ekonominio, socialinio ir 
administracinio atsparumo didinimu, 
darniu vystymusi, sanglauda, lyčių lygybe, 
vaikų priežiūra, sveikatos priežiūra, 
vyresnio amžiaus žmonių priežiūra, 
švietimu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, pvz., vienai ar 
daugiau šių sričių:

Or. en
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Pakeitimas 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, socialinės 
gerovės sistemomis ir kokybiškomis 
viešosiomis paslaugomis, įskaitant 
sveikatos, švietimu ir mokymu, 
dalyvavimu darbo rinkoje, našumu, 
skaitmeninimu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, kokybiškomis darbo 
vietomis ir investicijomis, ypač 
orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama sąžininga žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka, ir į veiksmus, kuriais skatinama 
įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, visų pirma, vienai ar 
daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 101
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis, 
investicijomis ir infrastruktūra, ypač 
orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka, 
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ar daugiau šių sričių: visų pirma, vienai ar daugiau šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 102
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
mokymu, integracija į darbo rinką, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, sveikata, pažangiu, 
sąžiningu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, ypač 
orientuojantis į veiksmus, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka, 
visų pirma, vienai ar daugiau šių sričių:

Or. fr

Pakeitimas 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

b) institucinė reforma ir efektyvus, 
nediskriminacinis ir į paslaugas 
orientuotas viešojo administravimo ir 
e. valdžios veikimas, be kita ko, kai 
tikslinga, didinant viešųjų paslaugų 
prieinamumą ir įperkamumą, 
supaprastinant taisykles, veiksminga 
teisinė valstybė bei stabdžių ir atsvarų 
sistema, teisingumo sistemų reforma ir 
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kovos su sukčiavimu, korupcija, pinigų 
plovimu ir mokesčių slėpimu stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 104
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
procedūras ir skatinant administracinį 
bendradarbiavimą, veiksminga teisinė 
valstybė, teisingumo sistemų reforma ir 
kovos su sukčiavimu, korupcija ir pinigų 
plovimu stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
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rėmimas; rėmimas ir biurokratizmo mažinimas;

Or. de

Pakeitimas 106
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų, inovacijų, skaitmeninimo ir 
automatizavimo rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 107
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 

c) verslo aplinka, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinka, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
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tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 108
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

c) tvari verslo aplinka, įskaitant 
mažųjų ir vidutinių įmonių bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, tvaraus 
ir socialinio investavimo skatinimas, 
visuomenės dalyvavimas įmonėse, 
privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, taip pat mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bei skaitmeninimo 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
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užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

užtikrinti prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas;

Or. de

Pakeitimas 110
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų 
nelygybe, užtikrinti lyčių lygybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, tinkamas ir įtraukias 
socialinės apsaugos ir socialinės gerovės 
sistemas, prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu, skatinti socialinę įtrauktį, tinkamas 
ir įtraukias socialinės apsaugos ir socialinės 
gerovės sistemas, prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. es

Pakeitimas 111
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
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politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti specialiai jaunimui skirtas aukštos 
kokybės darbo vietas ir sudaryti deramas 
sąlygas visiems darbuotojams, tobulinti 
įgūdžius ir persikvalifikuoti, visų pirma 
didinti skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą 
naudotis medijomis, aktyvų pilietiškumą, 
darbuotojų dalyvavimą ir atstovavimą 
jiems ir vykdyti visapusišką socialinį 
dialogą, kovoti su skurdu ir pajamų 
nelygybe, lyčių nelygybe, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas, aukštos kokybės, 
įperkamas ir įtraukias socialinės apsaugos 
ir socialinės gerovės sistemas, visų pirma 
socialinės apsaugos priemones, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
prieinamą vaikų priežiūrą ir vyresnio 
amžiaus žmonių bei neįgaliųjų priežiūrą, 
taip pat sanglaudos politika;

Or. en

Pakeitimas 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, 
siekiant kurti darbo vietas, tobulinti 
įgūdžius ir persikvalifikuoti, visų pirma 
didinti skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą 
naudotis medijomis, aktyvų pilietiškumą, 
kovoti su skurdu ir pernelyg didele pajamų 
nelygybe, užtikrinti lyčių lygybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, tinkamas ir įtraukias 
socialinės apsaugos ir socialinės gerovės 
sistemas, prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 

d) profesinis švietimas ir mokymas, 
įtrauki darbo rinkos politika, socialinio 
dialogo stiprinimas, socialinių partnerių 
gebėjimų stiprinimas, kokybiškų darbo 
vietų kūrimas, siekis tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu, pajamų mažėjimu ir turtine 
nelygybe, užtikrinti lyčių lygybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, tinkamas ir įtraukias 
socialinės apsaugos ir socialinės gerovės 
sistemas, prieinamas ir įperkamas 
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prieglobsčio, migracijos ir sienų politika; visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 113
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
prieinamą ir įperkamą priežiūros 
infrastruktūrą, įskaitant paslaugas 
vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir 
neįgaliesiems, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 114
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
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persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
skatinti vyresnio amžiaus žmonių 
aktyvumą, taip pat ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos, civilinės saugos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 115
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius, 
mokyti ir persikvalifikuoti, visų pirma 
didinti skaitmeninius įgūdžius, įtraukti 
jaunimą į darbo rinką, skatinti gebėjimą 
naudotis medijomis, aktyvų pilietiškumą, 
kovoti su skurdu ir pernelyg didele pajamų 
nelygybe, užtikrinti lyčių lygybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, tinkamas ir įtraukias 
socialinės apsaugos ir socialinės gerovės 
sistemas, prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. fr

Pakeitimas 116
Joanna Kopcińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 
migracijos ir sienų politika;

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, mokytis visą gyvenimą, 
tobulinti įgūdžius ir persikvalifikuoti 
atsižvelgiant į asmens poreikius, visų 
pirma didinti skaitmeninius įgūdžius, 
gebėjimą naudotis medijomis, aktyvų 
pilietiškumą, kovoti su skurdu ir pernelyg 
didele pajamų nelygybe, užtikrinti lyčių 
lygybę, skatinti socialinę įtrauktį, tinkamas 
ir įtraukias socialinės apsaugos ir socialinės 
gerovės sistemas, prieinamas ir įperkamas 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 117
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios 
pertvarkos įgyvendinimo politika, 
e. valdžios sprendimai, e. viešasis 
pirkimas, junglumas, prieiga prie duomenų 
ir jų valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 

e) e. valdžios sprendimai, e. viešasis 
pirkimas, junglumas, prieiga prie duomenų 
ir jų valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai, užtikrintas energijos šaltinių 
įvairinimas ir energetinis saugumas, taip 
pat žemės ūkio sektoriaus, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės apsaugos, 
žuvininkystės ir tvarios kaimo ir atokių 
vietovių plėtros politika,
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vietovių plėtros politika, ir

Or. es

Pakeitimas 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) skaitmeninės pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

Or. de

Pakeitimas 119
Kira Marie Peter-Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios 
pertvarkos įgyvendinimo politika, e. 
valdžios sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 

e) klimato kaitos švelninimo politika 
siekiant įgyvendinti žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, e. valdžios sprendimai, e. 
viešasis pirkimas, junglumas, prieiga prie 
duomenų ir jų valdymas, e. mokymasis, 
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intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

dirbtinio intelekto sprendimų naudojimas, 
darnaus vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, tvarus judumas, skatinama 
žiedinė ekonomika, energijos vartojimo ir 
išteklių naudojimo efektyvumas, 
atsinaujinantieji energijos ištekliai, 
užtikrintas energijos šaltinių įvairinimas ir 
energetinis saugumas, taip pat žemės ūkio 
sektoriaus, dirvožemio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, žuvininkystės ir tvarios 
kaimo vietovių plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 120
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis ir skaitmeninis 
švietimas, dirbtinio intelekto sprendimų 
naudojimas, darnaus vystymosi 
aplinkosaugos ramstis ir aplinkos apsauga, 
klimato politikos veiksmai, judumas, 
skatinama žiedinė ekonomika, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, švarios energijos ištekliai, 
užtikrintas energijos šaltinių įvairinimas ir 
energetinis saugumas, taip pat žemės ūkio 
sektoriaus, dirvožemio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, žuvininkystės ir tvarios 
kaimo bei atokių vietovių ir vietovių, 
kuriose gyventojų skaičius mažėja, plėtros 
politika, ir

Or. en
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Pakeitimas 121
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir kaimo vietovių 
plėtros, visų pirma darnaus vystymosi, 
politika, ir

Or. fr

Pakeitimas 122
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas ypatingą 
dėmesį skiriant žmogaus orumui, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
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naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

Or. en

Pakeitimas 123
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) infrastruktūros, visų pirma 
skaitmeninės ir transporto 
infrastruktūros, plėtros priemonės, 
ypatingą dėmesį skiriant atokiems 
regionams ir regionams, kuriuose 
gyventojų skaičius mažėja;

Or. en

Pakeitimas 124
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą 
ir kovą su pernelyg dideliu įsiskolinimu, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų bei statistikos 
rengimas, teikimas ir kokybės stebėsena.

Or. en
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Pakeitimas 125
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

2. Iš priemonei skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina priemonei valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, 
suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinę 
komunikaciją apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, techninės paramos projektų 
kokybės kontrolės ir stebėsenos vietoje 
išlaidas ir tarpusavio konsultavimo bei 
ekspertų struktūrinių reformų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 126
José Manuel Fernandes

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

2a. Dvidešimties mėnesių laikotarpiui 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija pateikia paskirstyti 50 % bendro 
paketo, nurodyto 1 dalyje. Kiekviena 
valstybė narė gali pasiūlyti skirti jai sumą, 
neviršijančią 1 dalyje nurodyto finansinio 
įnašo sumos, kad galėtų siekti šio 
reglamento 3 ir 1 straipsniuose nustatytų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 127
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Laikotarpiui, einančiam po 
ankstesnėje dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos, Komisija pateikia paskirstyti 
likusius 50 proc. 1 dalyje nurodyto bendro 
paketo ir sumą, kuri dar nebuvo 
paskirstyta.

Or. en

Pakeitimas 128
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perkelti 
priemonei. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 

3. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perkelti 
priemonei. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 
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62 straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to straipsnio c punktą. 
Tie ištekliai panaudojami atitinkamos 
valstybės narės naudai.

62 straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to straipsnio c punktą. 
Tie ištekliai panaudojami atitinkamos 
valstybės narės, be kita ko, regionų ir 
vietos lygmenimis, naudai.

Or. en

Pakeitimas 129
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) seminarai, konferencijos ir 
pratybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 130
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) konsultacijos dalyvaujant 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams 
įvairiuose forumuose, įskaitant moterų 
organizacijas, pažeidžiamų grupių 
atstovus ir socialinius partnerius;

Or. en

Pakeitimas 131
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) darbo vizitai į atitinkamas 
valstybes nares arba trečiąsias šalis, kad 
pareigūnai įgytų patirties arba ekspertinių 
žinių atitinkamose srityse ar jas pagilintų;

ii) keitimasis geriausios praktikos 
pavyzdžiais su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis arba trečiosiomis šalimis, kad 
pareigūnai įgytų patirties arba ekspertinių 
žinių atitinkamose srityse ar jas pagilintų;

Or. en

Pakeitimas 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) mokymo veiksmai ir internetinių ar 
kitokių mokymo modulių kūrimas, siekiant 
palaikyti reikiamus profesinius įgūdžius ir 
žinias, susijusius su atitinkamomis 
reformomis;

iii) mokymo veiksmai ir internetinių ar 
kitokių mokymo modulių kūrimas, siekiant 
palaikyti reikiamus profesinius įgūdžius ir 
žinias, susijusius su atitinkamomis 
reformomis, išskyrus kelionės išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 133
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii a) poveikio lytims vertinimai ir pagal 
lytis suskirstytų suvestinių ir nesuvestinių 
duomenų bazės; 

Or. en
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Pakeitimas 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 135
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) studijos, moksliniai tyrimai, 
analizės ir apklausos, poveikio ir kiti 
vertinimai ir vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas;

g) studijos, moksliniai tyrimai, 
analizės ir apklausos, poveikio ir kiti 
vertinimai, poveikio lytims vertinimai, 
kurių rezultatais valstybės narės 
automatiškai keičiasi tarpusavyje ir su 
Komisija, kad užtikrintų aukščiausią 
skaidrumo lygį ir ES masto politikos 
nuoseklumą lyčių lygybės srityje, ir 
vadovų, ataskaitų ir mokomosios 
medžiagos rengimas bei skelbimas;

Or. en

Pakeitimas 136
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu paskutinėje pastraipoje numatytų 
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rūšių veiksmai buvo pradėti nuo 2020 m. 
vasario 1 d. ir vėliau, jie turėtų būti 
laikomi tinkamais finansuoti, su sąlyga, 
kad jais siekiama šio reglamento 3 ir 4 
straipsniuose nustatytų tikslų. 

Or. en

Pakeitimas 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal priemonę, pateikia 
techninės paramos prašymą Komisijai, 
nurodydama remtinas politikos sritis ir 
prioritetus, patenkančius į 5 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį. Šie prašymai 
pateikiami ne vėliau kaip kalendorinių 
metų spalio 31 d. Komisija gali parengti 
gaires dėl pagrindinių elementų, įtrauktinų 
į paramos prašymą.

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal priemonę, po 
tinkamų konsultacijų su atitinkamais 
socialiniais partneriais pateikia techninės 
paramos prašymą Komisijai, nurodydama 
remtinas politikos sritis ir prioritetus, 
patenkančius į 5 straipsnyje nustatytą 
taikymo sritį. Šie prašymai pateikiami ne 
vėliau kaip kalendorinių metų spalio 31 d. 
Komisija gali parengti gaires dėl 
pagrindinių elementų, įtrauktinų į paramos 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 138
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemone pasinaudoti norinčios 
valstybės narės teikdamos prašymą 
atitinkamais atvejais turi vykdyti 
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konsultacijas su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei atsparumo 
didinimui užtikrinti, įgyvendinimu;

a) valstybėse narėse vykdomų 
reformų, ypač skirtų ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimui, tinkamai 
socialinei apsaugai, socialinei įtraukčiai 
bei atsparumo didinimui užtikrinti, 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 140
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei atsparumo 
didinimui užtikrinti, įgyvendinimu;

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų tvariam ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui 
užtikrinti, aukštos kokybės darbo vietų 
kūrimui, socialinei įtraukčiai, aplinkos 
apsaugai, klimato kaitos švelninimui, 
lyčių lygybei ir socialiniam bei 
ekonominiam atsparumui skatinti, 
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įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 141
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei atsparumo 
didinimui užtikrinti, įgyvendinimu;

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui ir 
stabilių bei kokybiškų darbo vietų kūrimui 
bei atsparumo didinimui užtikrinti, 
įgyvendinimu;

Or. fr

Pakeitimas 142
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augimą skatinančių ir atsparumą 
didinančių reformų, vykdomų pagal 
ekonomikos valdymo procesus, visų pirma 
įgyvendinant atitinkamas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, pateiktas 
per Europos semestrą, ar atitinkamus 
veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu, įgyvendinimu;

c) socialiniu požiūriu subalansuotų, 
užimtumą skatinančių ir atsparumą 
didinančių reformų, vykdomų pagal ES 
ekonomikos valdymo procesus ar 
atitinkamus veiksmus, susijusius su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu, 
įgyvendinimu;

Or. en
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Pakeitimas 143
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prašymą skirti techninę paramą 5 
straipsnio 1 dalies d ir e punktuose 
nurodytose politikos srityse teikianti 
valstybė narė nurodo, kokį poveikį jos 
prašymas daro darbo rinkos institucijoms, 
įskaitant socialinius partnerius, ir, kai 
tikslinga, nurodo, kaip, laikantis 
nacionalinių taisyklių ir praktikos, turi 
dalyvauti socialiniai partneriai;

Or. en

Pakeitimas 144
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) jeigu techninės paramos prašoma 
siekiant įgyvendinti konkrečiai šaliai 
skirtą rekomendaciją ir dėl to reikalingas 
socialinių partnerių dalyvavimas, 
socialiniai partneriai nedelsiant 
informuojami apie tai, kad yra toks 
prašymas, ir apie jų dalyvavimo sąlygas.

Or. en

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



PE655.972v01-00 62/72 AM\1211998LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare dėl prioritetinių 
remtinų sričių, tikslų, orientacinio 
tvarkaraščio, teiktinų paramos priemonių 
aprėpties ir numatomo bendro finansinio 
įnašo į tokios techninės paramos biudžetą, 
kurie nurodomi bendradarbiavimo ir 
paramos plane.

Remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į 
šiuo metu iš Sąjungos fondų arba pagal 
kitas Sąjungos programas finansuojamus 
veiksmus ir priemones, Komisija susitaria 
su atitinkama valstybe nare dėl prioritetinių 
remtinų sričių, tikslų, orientacinio 
tvarkaraščio, teiktinų paramos priemonių 
aprėpties ir numatomo bendro finansinio 
įnašo į tokios techninės paramos biudžetą 
ir, kai tikslinga, socialinių partnerių 
dalyvavimo, kurie nurodomi 
bendradarbiavimo ir paramos plane.

Or. en

Pakeitimas 146
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
informavimas ir komunikacija apie 
bendradarbiavimo ir paramos planus

Europos Parlamentas ir Taryba ir 
komunikacija apie bendradarbiavimo ir 
paramos planus

Or. en

Pakeitimas 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamai valstybei narei 
sutikus, Komisija bendradarbiavimo ir 

1. Komisija bendradarbiavimo ir 
paramos planą nedelsdama perduoda 
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paramos planą nedelsdama perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Atitinkama valstybė narė gali atsisakyti 
duoti tokį sutikimą, jeigu kalbama apie 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamai valstybei narei 
sutikus, Komisija bendradarbiavimo ir 
paramos planą nedelsdama perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Atitinkama valstybė narė gali atsisakyti 
duoti tokį sutikimą, jeigu kalbama apie 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

1. Komisija bendradarbiavimo ir 
paramos planą nedelsdama perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 149
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Atitinkama 

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai, visų pirma 
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valstybė narė gali atsisakyti duoti tokį 
sutikimą, jeigu kalbama apie neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
viešiesiems interesams.

demokratinės atskaitomybės tikslais ir 
tam, kad būtų užtikrintas Sąjungos 
veiksmų matomumas. Atitinkama valstybė 
narė gali atsisakyti duoti tokį sutikimą, 
jeigu kalbama apie neskelbtiną arba 
konfidencialią informaciją, kurią atskleidus 
būtų pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

Or. en

Pakeitimas 150
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai bendradarbiavimo ir paramos 
planą šiomis aplinkybėmis:

Išbraukta.

a) kai tik atitinkama valstybė narė 
redaguodama pašalino visą neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
viešiesiems interesams;
b) praėjus pagrįstam laikotarpiui, kai 
susijusios informacijos atskleidimas 
nedarytų neigiamo poveikio paramos 
priemonių įgyvendinimui, bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip praėjus dviem 
mėnesiams po tokių priemonių 
įgyvendinimo pagal bendradarbiavimo ir 
paramos planą.

Or. en

Pakeitimas 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai bendradarbiavimo ir paramos 
planą šiomis aplinkybėmis:

Išbraukta.

a) kai tik atitinkama valstybė narė 
redaguodama pašalino visą neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
viešiesiems interesams;
b) praėjus pagrįstam laikotarpiui, kai 
susijusios informacijos atskleidimas 
nedarytų neigiamo poveikio paramos 
priemonių įgyvendinimui, bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip praėjus dviem 
mėnesiams po tokių priemonių 
įgyvendinimo pagal bendradarbiavimo ir 
paramos planą.

Or. en

Pakeitimas 152
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai tik atitinkama valstybė narė 
redaguodama pašalino visą neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
viešiesiems interesams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) praėjus pagrįstam laikotarpiui, kai 
susijusios informacijos atskleidimas 
nedarytų neigiamo poveikio paramos 
priemonių įgyvendinimui, bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip praėjus dviem 
mėnesiams po tokių priemonių 
įgyvendinimo pagal bendradarbiavimo ir 
paramos planą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos gali būti skiriamos 
valstybių narių nacionalinėms valdžios 
institucijoms, Europos investicijų banko 
grupei, tarptautinėms organizacijoms, 
viešosioms arba privačiosioms įstaigoms ir 
subjektams, teisiškai įsteigtiems:

3. Dotacijos gali būti skiriamos 
valstybių narių nacionalinėms ir vietos 
valdžios institucijoms bei socialiniams 
partneriams, Europos investicijų banko 
grupei, tarptautinėms organizacijoms, 
viešosioms arba privačiosioms įstaigoms ir 
subjektams, teisiškai įsteigtiems:

Or. en

Pakeitimas 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, nustatoma problemų, dėl 
kurių reikia skubiai imtis reformų, tačiau 
atitinkama valstybė narė netinkamai 
naudoja skirtą finansavimą arba Komisija 
sustabdė tokį finansavimą, regioninio ir 
vietos lygmens veiksmai, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau turėtų būti remiami pagal 
programą.

Or. en

Pakeitimas 156
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

6. Siekdama įgyvendinti techninę 
paramą, Komisija pagal 16b straipsnį 
deleguotaisiais aktais priima darbo 
programas.

Or. en

Pakeitimas 157
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekiant užtikrinti, kad ištekliai 
būtų skirti laiku, ribotoje darbo programos 
dalyje numatytos specialios priemonės, 
taikomos iškilus nenumatytoms ir deramai 
pagrįstoms priežastims, dėl kurių būtina 
nedelsiant imtis veiksmų, be kita ko, 
atsiradus dideliems ekonomikos 
sutrikimams arba susiklosčius svarbioms 
aplinkybėms, turinčioms didelės įtakos 
ekonominėms arba socialinėms sąlygoms 
valstybėje narėje, kurios nepriklauso nuo 
jos valios.

7. Siekiant užtikrinti, kad ištekliai 
būtų skirti laiku, ribotoje darbo programos 
dalyje numatytos specialios priemonės, 
neviršijančios 5 proc., taikomos iškilus 
nenumatytoms ir deramai pagrįstoms 
priežastims, dėl kurių būtina nedelsiant 
imtis veiksmų, be kita ko, atsiradus 
dideliems ekonomikos sutrikimams arba 
susiklosčius svarbioms aplinkybėms, 
turinčioms didelės įtakos ekonominėms 
arba socialinėms sąlygoms valstybėje 
narėje, kurios nepriklauso nuo jos valios.

Or. en

Pakeitimas 158
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, sinergiją, 
suderinamumą ir nuoseklumą Sąjungos, 
nacionaliniu ir, kai tikslinga, regionų 
lygmenimis tiek planavimo etapu, tiek jas 
įgyvendinant;

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, sinergiją, 
suderinamumą ir nuoseklumą Sąjungos, 
nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis 
tiek planavimo etapu, tiek jas 
įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 159
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 



AM\1211998LT.docx 69/72 PE655.972v01-00

LT

Sąjungos, nacionaliniu ir, kai tikslinga, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad paramos veiksmai 
pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.

Sąjungos, nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad paramos veiksmai 
pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.

Or. en

Pakeitimas 160
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo efektyvumas ir 
Europos pridėtinė vertė. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo pakankamumas ir 
efektyvumas ir Europos pridėtinė vertė. 
Joje taip pat aptariama, ar visi tikslai ir 
veiksmai tebėra aktualūs.

Or. en

Pakeitimas 161
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Skaidrumas

1. Siekiant užtikrinti plačiosios 
visuomenės interesus, paramos gavėjai 
užtikrina didžiausią skaidrumą, susijusį 
su pagal šią priemonę vykdomais 
veiksmais ir finansų srautais. Toks 
skaidrumas gali būti ribojamas tik teisės 
aktais, susijusiais su konfidencialia verslo 
informacija, taikomomis duomenų 
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apsaugos taisyklėmis arba dėl ES įstaigų 
vykdomų administracinių ar nusikalstamų 
veikų tyrimų. 
2. Laikydamiesi Direktyvos 
(ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir 
viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotinio naudojimo, paramos gavėjai 
standartizuotu ir palyginamu atviru ir 
kompiuteriu skaitomu formatu viešai 
prieinamame oficialiame registre skelbia 
visą svarbią su savo projektais susijusią 
informaciją, be kita ko: projektų 
pasiūlymai, deklaracijos, kad nėra 
interesų konflikto, posėdžių protokolai, 
poveikio vertinimai, sutartys, vertinimo ir 
audito ataskaitos, taip pat visi viešieji 
pirkimai skelbiami ES atvirųjų duomenų 
portale. 
3. Valstybės narės turėtų savaime pateikti 
visus bendradarbiavimo rezultatus 
(įskaitant duomenis, tyrimus, programinės 
įrangos priemones ir kt.) plačiajai 
visuomenei arba paaiškinti, kodėl 
rinkmena konfidenciali. 
4. Visi 1–3 dalyse nurodyti duomenys 
turėtų būti prieinami neribotą laiką. 
Sąjungos institucijos ir valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti logistinių 
priemonių srityje, kad visi šie duomenys 
būtų prieinami plačiajai visuomenei net ir 
po to, kai paramos gavėjas nustoja 
egzistuoti. 

Or. en

Pakeitimas 162
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III A SKYRIUS
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Įgaliojimų delegavimas
16b straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 12 straipsnio 6 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 12 straipsnio 6 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 12 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.

Or. en
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Pakeitimas 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina Sąjungos 
finansavimo matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami suderintą, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją 
visuomenei, be kita ko, pasitelkdami 
žiniasklaidą ir nediskriminuodami.

Or. en


