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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2020 m. gegužės 28 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės nustatymo, kuriuo pakeičiamas panaikintas Komisijos pasiūlymas dėl 
Reformų rėmimo programos (angl. RSP). Naujas pasiūlymas yra paremtas naujausiu RSP 
tekstu ir yra atidžiai suderintas su politinėmis rekomendacijomis, teikiamomis įgyvendinant 
Europos semestrą. Jo tikslai buvo peržiūrėti, o Priemonės įgyvendinimo būdas pritaikytas, kad 
būtų atsižvelgta į naujas COVID-19 pandemijos nulemtas realijas. Šiomis naujomis 
aplinkybėmis ypač svarbu strategiškai planuoti atsigavimą ir užtikrinti tvarų augimą stiprinant 
Europos ekonomikų ir visuomenių atsparumą.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė bus pagrindinė Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės, kuri yra peržiūrėtos daugiametės finansinės programos 
dalis, programa. Ši priemonė taip pat yra dalis įvairių priemonių, parengtų reaguojant į 
dabartinę COVID-19 pandemiją, tokių kaip Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų 
iniciatyva.

Priemone siekiama suteikti didelio masto finansinę pagalbą, kad būtų sustiprintas labai 
reikalingų ilgalaikių reformų projektavimas ir įgyvendinimas, taip pat susijusios viešosios 
investicijos valstybėse narėse. Jos bendras tikslas yra skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą, naudojant priemones, leidžiančias suinteresuotoms valstybėms narėms 
greičiau ir nuosekliau atsigauti ir tapti atsparesnėms, sušvelninti socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remti perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir energetikos pertvarką, skatinti darbo 
vietų kūrimą ir skatinti tvarų augimą.

Apskritai Reforma ir Atsparumo didinimo priemone bus prisidedama ir prie Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su Europos socialinių teisių ramsčiu ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija, vykdymo.

Parama pagal Priemonę bus teikiama reaguojant į atitinkamos valstybės narės savanoriškai 
pateiktą prašymą. Tokia parama bus suteikiama pagal tiesioginį valdymą skiriamos 
negrąžinamos paramos forma ir paskolos forma.

Valstybės narės turėtų paruošti nacionalinius gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kurie 
apima reformų įgyvendinimo priemones ir valstybės investicijų projektus, parengiant 
nuoseklų paketą, ir kurie turėtų derėti su atitinkamais Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, nacionalinėmis reformų programomis, nacionaliniais 
energetikos ir klimato srities veiksmų planais, teisingos pertvarkos planais, taip pat 
partnerystės susitarimais ir veiksmų programomis, priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Šie planai sudarys Nacionalinės reformų programos priedą, o ataskaitos apie pažangą 
įgyvendinant šiuos planus taip pat bus rengiamos įgyvendinant Europos semestrą. 

Greta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, Komisija taip pat pateikė 
Techninės paramos priemonės reglamentą, kuriuo remiantis bus teikiama pagalba stiprinant 
administracinį pajėgumą ir ilgalaikes struktūrines reformas valstybėse narėse ir skatinamas 
valstybėms narėms skirtų ir konkrečiai šaliai pritaikytų rekomendacijų įgyvendinimas 
atsižvelgiant į Europos semestrą.

Nuomonės referentas palankiai vertina naują Komisijos pasiūlymą dėl Ekonomikos gaivinimo 
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ir atsparumo didinimo priemonės nustatymo ir yra įsitikinęs, kad ši Priemonė bus ypač svarbi 
Sąjungos atsigavimui ir atsinaujinimui. Jis palaiko sumanymą, kad pagal šią Priemonę būtų 
sukurtas reformoms ir į naują kartą, ypač jaunimą ir vaikus, orientuotoms investicijoms 
skirtas ramstis. Tai atspindi tvirtą nuomonės referento tikėjimą idėja, kad Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė turėtų būti į ateitį orientuota priemonė, nešanti 
naudą naujai kartai.

Dabartinė grindžiama nuomonė dėl 2021–2027 m. reformų rėmimo programos 
(2018/0213(COD)), kurią 2020 m. gegužės 26 d. priėmė Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetas. Todėl į ją yra įtraukti visi pakeitimai, kurie taip pat svarbūs Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonei.

Be to, nuomonės referentas norėtų pasiūlyti papildomų pakeitimų, kurie pabrėžtų struktūrinių 
reformų, grindžiamų solidarumu, integracija ir socialiniu teisingumu ir įgyvendinamų kaip 
vienas iš Europos semestro tikslų, svarbą, kad būtų užtikrinta lygybė ir būdai naudotis 
galimybėmis bei socialine apsauga, saugomos pažeidžiamos grupės ir gerinamas visų piliečių 
gyvenimo lygis. Šiuo požiūriu, įvykdytos reformos galėtų sulaukti plataus palaikymo, jei 
valstybės narės, vykstant prašymų gauti finansinę paramą pagal Priemonę teikimo procesui, 
numatytų konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir nacionaliniais 
parlamentais.

Nuomonės referentas siūlo išplėsti Priemonės taikymo sritį (3 straipsnis), įtraukiant platų 
politikos sričių spektrą, pavyzdžiui, švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir mokymo 
priemones; priemones, kuriomis siekiama užtikrinti geresnę ateitį palankių sąlygų 
neturintiems vaikams, jaunimui, pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems; priemones lyčių 
diskriminacijai mažinti ir lyčių lygybei skatinti; priemones, kuriomis skatinamos verslumo 
galimybių didinimo ir įgūdžių gerinimo sąlygos; priemones, kuriomis įgyvendinami veiksmai 
dėl klimato; priemones, kuriomis gerinami valstybinių institucijų gebėjimai užtikrinti 
mobiliųjų ir pasienio darbuotojų teises; priemones, skirtas profesiniam rengimui ir mokymui 
(VET) ir jaunimo integracijai į darbo rinką. pensijų reformos priemones, taip pat visuomenės 
sveikatos sistemų gerinimui skirtas priemones.

Nuomonės referentas taip pat siūlo pakeitimą, kuriuo konkrečiai atsižvelgiama į valstybių 
narių, kuriose susidarė perviršinis disbalansas, ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių, 
kurių struktūrinis vystymasis stipriai vėluoja, padėtį.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos 
ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 



PA\1209952LT.docx 7/41 PE655.646v01-00

LT

paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

paramą, kad būtų paspartintas reformų, 
susijusių su Komisijos konkrečiai šaliai 
skirtomis rekomendacijomis, paskelbtomis 
atsižvelgiant į Europos semestrą ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – 
Priemonė). Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis



PE655.646v01-00 8/41 PA\1209952LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, laikantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
290 straipsnio, kad ji galėtų sustabdyti 
sprendimų dėl pasiūlymų dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
priėmimo terminą ir mokėjimus pagal šią 
Priemonę arba atšaukti tokį sustabdymą, 
jei atitinkamais atvejais, susijusiais su 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. XXX/XX [BNR] nustatytu 
ekonomikos valdymo procesu, reikšmingai 
nesilaikoma reikalavimų. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais1a. Visų pirma 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
_________________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 7

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

(13a) Priemonės taikymo sritis turėtų 
būti susijusi su politikos sritimis, 
susijusiomis su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, verslumu, atsparumu, 
produktyvumu, finansinių sistemų 
stabilumu, švietimu ir įgūdžiais, vaikų ir 
jaunimo politika, tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir įtraukiu augimu, 
visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemomis, taip pat politikos kryptimis, 
susijusiomis su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, pavyzdžiui, socialine apsauga, 
aukštos kokybės darbais ir investavimu, 
lyčių lygybe ir neįgaliųjų integracija;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, atsparios ekonominės ir 
socialinės struktūros, atsparios darbo 
rinkos skatinimas, demografinių iššūkių 
sprendimas ir administracinių bei 
institucinių gebėjimų stiprinimas. Tuo 
tikslu ji turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, remti 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kurios 
tikslas – neutralaus poveikio klimatui 
Europa iki 2050 m., taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, ir skatinti kokybiškų 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą, taip pat novatorišką ir tvarią 
reindustrializaciją, švietimo ir mokymo 
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sistemų reformas ir paramą reformoms 
tose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra 
euro, siekiant palengvinti euro kaip savo 
valiutos įvedimą;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms, pasinaudoti 
Priemone norinčios valstybės narės, 
rengdamos gaivinimo ir atsparumo 
planus, turėtų konsultuotis su 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis, atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas (laikydamosi 
atitinkamų sanglaudos politikos 
Partnerystės elgesio kodekso nuostatų), 
taip pat su nacionaliniais parlamentais. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas turėtų derėti su Europos 
semestre nustatytais konkrečios šalies 
uždaviniais ir prioritetais, atsižvelgiant į 
konkrečius kiekvienos valstybės narės 
nustatytus socialinius rodiklius, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
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žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, konsultacijų su 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis, taip pat kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, išplėtimas prieš 
pateikiant planą, įskaitant siektinas 
reikšmes ir tarpines reikšmes, rinkinys, taip 
pat numatomas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano poveikis 
ekonomikos augimo potencialui, darbo 
vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui, taip pat 
tobulintinus socialinius rodiklius, 
atsižvelgiant į Europos socialinių teisių 
ramstį ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus; jame taip pat turėtų būti 
numatytos žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai svarbios priemonės ir, tam 
tikrais atvejais, įvertintos žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos poveikis, turint 
omenyje prarastus darbus ir socialinės 
apsaugos trūkumą, taip pat numatytos 
priemonės šioms problemoms spręsti; 
jame taip pat turėtų būti paaiškintas 
siūlomo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano suderinamumas 
su atitinkamais per Europos semestrą 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais ir 
prioritetais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2025 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2025 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 

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

iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 6,8 proc. jos 
bendrųjų nacionalinių pajamų. Jei leis 
turimi ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis 
turėtų būti galima apribotą sumą padidinti. 
Dėl tų pačių patikimo finansų valdymo 
priežasčių turėtų būti galima paskolas 
išmokėti dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) tais atvejais, kai Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, valstybei narei tampa 
iš dalies arba visiškai neįgyvendinami, 
įskaitant atvejus, kai socialinių ir 
ekonominių rodiklių pokyčiai daro didelę 
įtaką atitinkamos valstybės narės 
pateiktam pradiniam planui, atitinkama 
valstybė narė Komisijai gali pateikti 
argumentuotą prašymą iš dalies arba 
visiškai pakeisti sprendimą. Tokiu atveju 
valstybė narė turėtų galėti pasiūlyti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano pakeitimus ir pasinaudoti 
techninės paramos priemone;

Or. en

Pakeitimas 15

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

(32b) tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą ir visų pirma 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 
nustatoma problemų, dėl kurių reikia 
skubiai imtis reformų, tačiau atitinkama 
valstybė narė netinkamai naudoja skirtą 
finansavimą arba Komisija sustabdė tokį 
finansavimą, regioninio ir vietos lygmens 
veiksmai, kuriais prisidedama prie tų 
problemų sprendimo, ir toliau turėtų būti 
remiami Priemone. Tais atvejais, kai 
valstybė narė, kuriai taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, kaip apibrėžta SESV 
139 straipsnio 1 dalyje, nepanaudoja 
paskirto finansavimo, tas finansavimas 
turėtų būti skiriamas pasiūlymams, 
parengtiems pasikonsultavus su 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kitais suinteresuotais 
subjektais, įskaitant socialinius partnerius 
ir pilietinės visuomenės organizacijas, kad 
būtų skatinamos atviros diskusijos 
siekiant remti veiksmus, kuriais skatinami 
moksliniai tyrimai, viešos diskusijos ir 
skleidžiama informacija apie reformas, 
būtinas kovojant su neigiamomis COVID-
19 pandemijos pasekmėmis;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32c) valstybės narės, kuriose susidarė 
perviršinis disbalansas, taip pat valstybės 
narės, kurių valiuta nėra euro ir kuriose 
stipriai vėluoja struktūrinis vystymasis, 
neturėtų turėti teisės savo atsigavimo ir 
atsparumo planuose siūlyti reformas, 
kuriomis sprendžiamos problemos, 
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lėmusios tokį perviršinį disbalansą;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad Komisijos komunikacinė veikla, ypač 
atsižvelgiant į įpareigojimą naudotis 
parama, teikiama pagal Priemonę, būtų 
tinkamai platinama atitinkamu regioniniu 
ir vietos lygiu;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 

(39) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 
straipsnį, siekiant nustatyti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės, ir 
joms turėtų būti skirtas atitinkamas 
finansinis įnašas. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais1a. Visų pirma 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
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narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Priėmus 
deleguotąjį aktą, atitinkama valstybė narė 
ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl tam 
tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal SESV 322 Straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

__________________
132011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
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p. 13).

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytos politikos sritys 
apima priemones, kuriomis kuriama 
geresnė ateitis naujai kartai, tokias kaip:
a) priemonės, skirtos švietimui, 
mokymuisi visą gyvenimą ir mokymui, 
taip pat valstybinių įdarbinimo tarnybų 
vaidmens išplėtimui, įskaitant 
nacionalinių ir regioninių kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo strategijų ir 
veiksmų rengimą, geresnį darbo rinkos 
pokyčių numatymą, vaikų ir jaunimo 
politiką, lygias galimybes ir prieigą 
visiems;
b) priemonės, skirtos geresnei 
palankių sąlygų neturinčių vaikų, 
jaunimo, pagyvenusių asmenų ir 
neįgaliųjų ateičiai, kovai su skurdu ir 
nelygybe, socialinės įtraukties, socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemų, 
sukurtų laikantis Europos socialinių 
teisių ramsčio principų, skatinimui, 
socialinės infrastruktūros, visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros ir sistemų 
kūrimui, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politikos 
programų kūrimui;
c) priemonės, skirtos diskriminacijai 
dėl lyties mažinti ir lyčių lygybei skatinti, 
problemoms, susijusioms su vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumu, 
tinkamomis atostogomis dėl šeiminių 
priežasčių ir lanksčiomis darbo sąlygomis, 
spręsti, taip pat moterų dalyvavimui darbo 
rinkoje didinti, be kita ko, užtikrinant 
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lygias galimybes ir karjeros raidą;
d) priemonės, kuriomis skatinamos 
sąlygos didinti verslumo galimybes ir 
gerinti įgūdžius, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms;
e) priemonės klimato politikos 
veiksmų įgyvendinimui, judumui, kovai su 
energijos nepritekliumi, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumo, atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių skatinimui, energijos šaltinių 
įvairinimui ir energetinio saugumo 
užtikrinimui, taip pat žemės ūkio ir 
žuvininkystės sektoriams ir tvariai kaimo 
ir pasienio vietovių plėtrai;
f) priemonės, skirtos didinti 
valstybinių institucijų galimybes užtikrinti 
mobiliųjų ir tarpvalstybinių darbuotojų 
teises, įskaitant tai, kad jie galėtų naudotis 
saugiomis ir vienodomis darbo sąlygomis, 
atlyginimais pagal teisės aktus ir visa 
reikalinga informacija;
g) priemonės profesiniam rengimui ir 
mokymui ir jaunimo integracijai į darbo 
rinką, skiriant dėmesį kvalifikacijos 
kėlimui, perkvalifikavimui ir įgūdžių 
ugdymui, taip palaikant skaitmeninę ir 
žaliąją pertvarką, nepamirštant nei vieno, 
verslumo ir tarpdalykiniams įgūdžiams, 
taip pat geresniam karjeros pasirinkimui 
ir geresnėms darbo sąlygoms visiems 
darbuotojams;
h) pensijos reformos, daug dėmesio 
skiriant darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų pensijų sistemų 
tvarumui, taip pat moterų ir vyrų lygioms 
galimybėms įgyti teises į pensiją, 
kiekvienam suteikiant išteklių, kuriais 
užtikrinamas orus gyvenimas, laikantis 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principų;
i) priemonės, skirtos visuomenės 
sveikatos sistemoms gerinti, įskaitant 
geresnį reagavimą į krizes, kokybiškų ir 
įperkamų priežiūros ir priežiūros 
namuose paslaugų plėtojimą, saugesnių, 
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aukštesnės kokybės ir prieinamesnių 
slaugos namų ir priežiūros centrų 
steigimą, medicinos įrangos ir visiems 
piliečiams prieinamų medicinos paslaugų 
užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti naujai kartai skirtą 
politiką, kurią įgyvendinant būtų 
stiprinama Sąjungos ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda didinant valstybių 
narių atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
kokybiškų darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei, taip skatinant tvarų 
ekonomikos augimą, pavyzdžiui:

Or. en

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti verslumą ir kokybišką 
užimtumą, įmones, įskaitant MVĮ, 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, konkurencingumą, 
investicijas, našumą ir tvarų augimą, taip 
gerinant visų piliečių gyvenimo lygį ir 
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užtikrinant lygybę, įtrauktį ir visiems 
prieinamą socialinę apsaugą, atsižvelgiant 
į pagrindinius Europos socialinių teisių 
ramsčio principus;

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurti atsparias darbo rinkas, 
užtikrinant saugias darbo sąlygas ir 
atlyginimus, iš kurių galima oriai gyventi, 
taip pat spręsti demografinius iššūkius, 
vadovaujantis Europos socialinių teisių 
ramstyje ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje nustatytais principais, 
taip užtikrinant aplinkos ir socialiniu 
požiūriais tvarią ir demokratinę Sąjungą, 
grindžiamą darnaus vystymosi tikslais, ir 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti valstybių narių ir jų 
atitinkamų regioninių bei vietos valdžios 
institucijų administracinius ir 
institucinius pajėgumus, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniam sektoriams kylančiomis 
problemomis;
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Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) išlaisvinti augimo potencialą, kad 
būtų sustiprinti gebėjimai prisitaikyti, 
kurti tinkamas darbo vietas, užtikrinti 
lyčių lygybę ir įtraukią darbo rinką, 
skatinti investicijas ir remti didėjančios 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sukurti palankią aplinką 
investicijoms ir MVĮ, įskaitant 
novatorišką ir tvarią reindustrializaciją, 
prisitaikyti prie technologinių pokyčių, 
spręsti demografines problemas, kurti 
atsparias darbo rinkas ir stiprinti 
socialinę integraciją;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skatinti ekonominę veiklą, 
užtikrinant, kad žmonės turėtų įgūdžius, 
reikiamus siekiant integruotis į darbo 
rinką, – keliant kvalifikaciją, 
persikvalifikuojant ir ugdant įgūdžius, ir

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) palaikyti valstybes nares, kurių 
valiuta nėra euro, joms stengiantis įvesti 
bendrą valiutą.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kuriose susidarė 
perviršinis disbalansas, ir valstybės narės, 
kurių valiuta nėra euro ir kuriose stipriai 
vėluoja struktūrinis vystymasis, gali siūlyti 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, kuriuos įgyvendinant 
sprendžiamos jų problemos.

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais kai valstybė narė, 
kuriai taikoma nukrypti leidžianti 
nuostata, kaip apibrėžta SESV 
139 straipsnio 1 dalyje, nepanaudoja 
paskirto finansavimo, tas finansavimas 
turėtų būti skiriamas pasiūlymams, 
parengtiems pasikonsultavus su 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kitais suinteresuotais 
subjektais, įskaitant socialinius partnerius 
ir pilietinės visuomenės organizacijas, kad 
būtų skatinamos atviros diskusijos, 
siekiant remti veiksmus, kuriais skatinami 
moksliniai tyrimai, viešos diskusijos ir 
skleidžiama informacija apie reformas, 
būtinas kovojant su neigiamomis COVID-
19 pandemijos pasekmėmis.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 2 a dalyje nurodytas finansavimas 
gali apimti:
a) seminarus, konferencijas ir 
praktinius seminarus;
b) studijas, mokslinius tyrimus, 
analizę ir tyrimus, poveikio ir kitus 
vertinimus, ataskaitas, mokomąją 
medžiagą ir jų skelbimą;
c) komunikacijos projektų, skirtų 
mokymosi, bendradarbiavimo, 
informuotumo didinimo bei sklaidos 
veiklai ir keitimuisi gerąja patirtimi, 
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informuotumo didinimo ir informacinių 
kampanijų, žiniasklaidos kampanijų ir 
renginių, įskaitant institucinį 
informavimą ir prireikus komunikaciją 
per socialinius tinklus, organizavimą, ir
d) informacijai apie pagal Programą 
finansuotus veiksmus skleisti skirtos 
medžiagos rinkimą ir skelbimą, be kita ko, 
kuriant, valdant ir prižiūrint sistemas ir 
priemones naudojantis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Komisija deleguotuoju aktu, remdamasi 
27a straipsniu, priima sprendimą, kuriuo 
sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytiems sprendimams priimti taikomas 
terminas arba sustabdomi mokėjimai pagal 
Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nutinka bet kuris iš 
Reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 

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

nuostatos dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje 
nurodytų atvejų, Komisija deleguotuoju 
aktu, remdamasi 27a straipsniu, priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba mokėjimų 
sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemone skatinamos reformos, 
kurias įgyvendina vietos valdžios 
institucijos ir kiti suinteresuotieji 
subjektai. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma konkrečiai 
šaliai skirtas rekomendacijas, nustatoma 
problemų, dėl kurių reikia skubiai imtis 
reformų, tačiau atitinkama valstybė narė 
netinkamai naudoja skirtą finansavimą 
arba Komisija sustabdė tokį finansavimą, 
regioninio ir vietos lygmens veiksmai, 
kuriais prisidedama prie tų problemų 
sprendimo, ir toliau remiami pagal 
Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 

1. Iki 2025 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
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gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybė narė gali teikti prašymą 
dėl paskolos tuo pačiu metu, kaip ir 
teikdama 15 Straipsnyje nurodytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, arba kitu metu iki 2025 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai sudaromi 
pasikonsultavus su regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) XX/xx 6 straipsniu1a.
__________________
1a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) XX/xx, kuriuo 
nustatomos bendros Europos regioninės 
plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir 
šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos 
fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų 
valdymo ir vizų priemonės finansinės 
taisyklės (OL L ...).

Or. en
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Atsižvelgiant į technologinius 
pokyčius, Priemonė gali padėti priimti 
integruotus investicijų į skaitmeninę 
infrastruktūrą ir įgūdžius planus, taip pat 
sukurti veiksmingą finansavimo sistemą, 
kuria būtų užtikrinamas kuo didesnis 
Sąjungos regionų konkurencingumas.

Or. en

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konsultacijų su regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, vykdytų prieš 
pateikiant atkūrimo ir atsparumo planą, 
mastas;

Or. en

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei reikia, žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos poveikio, turint omenyje 
prarastas darbo vietas ir socialinės 
apsaugos trūkumą, taip pat tinkamų 
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priemonių šioms problemoms spręsti, visų 
pirma regionuose, kuriuose vyks 
reikšmingos energetikos pertvarkos, 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialiniai indikatoriai, tobulintini 
įgyvendinant pasiūlytą Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
taip pat indėlis įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramstį ir siekiant 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, per du mėnesius Komisija, 
laikydamasi 27a straipsnio, deleguotuoju 
aktu priima sprendimą, kuriame 
aptariamas Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas. Jeigu 
Komisija valstybės narės pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įvertina teigiamai, tame 
sprendime išdėstomi reformų ir 
investicinių projektų įsipareigojimai, 
kuriuos turi įgyvendinti valstybė narė, 
įskaitant tarpines reikšmes ir siektinas 
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reikšmes, ir pagal 11 straipsnį skiriamas 
finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
įgyvendinti, įskaitant tuos atvejus, kai 
socialinių ir ekonominių rodiklių pokyčiai 
daro didelę įtaką pradiniam pasiūlymui, 
atitinkama valstybė narė Komisijai gali 
pateikti argumentuotą prašymą iš dalies 
arba visiškai pakeisti 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytus sprendimus. Šiuo tikslu 
valstybė narė gali pasiūlyti iš dalies 
pakeistą arba naują ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą. Valstybė narė 
tuo tikslu gali pasinaudoti Techninės 
paramos priemone ir bet kuriuo metu gali 
pateikti techninės paramos prašymą.
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Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą. Komisija užtikrina, kad 
regioninės ir vietos valdžios institucijos ir 
kiti suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, vykdantys 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, toliau gautų naudos iš 
Priemonės.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, įskaitant apie 
priemones, kurių imtasi norint užtikrinti 
Priemonės, Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų ir kitų Sąjungos 
remiamų programų koordinavimą, 
deramai atspindimos ketvirtinės ataskaitos. 
Ši ataskaita vienu metu nepagrįstai 
nedelsiant perduodama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
Komisijos komunikacinė veikla, nurodyta 
2 dalyje, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą 
naudotis pagal Priemonę teikiama 
parama, yra tinkamai platinama 
atitinkamu regioniniu ir vietos 
lygmenimis. 

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Ketvirčio ataskaita

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija vienu metu Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikia šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo ketvirčio ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Ketvirčio ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

Or. en
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Pakeitimas 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Techninės paramos priemonės 
naudojimas rengiant, įgyvendinant, 
peržiūrint ir tobulinant Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
ir

Or. en

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) informacija apie regioninių ir 
vietos valdžios institucijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, konsultacijų 
mastą prieš pateikiant Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 

1. Iki ... [ketveri metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui vienu metu pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
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praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
Komisijos informaciniai ir 
komunikaciniai veiksmai, nurodyti 
2 dalyje, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą 
naudotis pagal Priemonę teikiama 
parama, yra tinkamai platinama 
atitinkamais regioniniu ir vietos 
lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra
1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui 
nuo ... [šio Reglamento įsigaliojimo 
diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 17 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
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geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 
17 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas ... 
[dviem mėnesiais].

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2.4 punkto1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padeda 
įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramsčio principus ir pasiekti Jungtinių 
Tautų tvaraus vystymosi tikslus;

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2.4 punkto 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu prisidedama 
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prie geresnės ateities kūrimo naujai 
kartai;

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2.4 punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu prisidedama 
prie integruotų investicijų į skaitmeninę 
infrastruktūrą ir įgūdžius planų priėmimo 
ir sukuriama veiksminga jų finansavimo 
sistema, kurią įgyvendinant turėtų būti 
užtikrintas kuo didesnis Europos regionų 
konkurencingumas;

Or. en


