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Pakeitimas 1
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) atsižvelgiant į visos Sąjungos 
ekonominę ir socialinę plėtrą ir į 
subalansuotą jos regionų vystymąsi, 
Sąjunga turėtų siekti šių Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 
straipsnyje nustatytų tikslų: išlaikyti, 
saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti 
žmonių sveikatą ir apdairiai bei 
racionaliai naudoti gamtos išteklius1a;

Or. en

Pakeitimas 2
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) labai apgailestauja dėl 2020 m. 
liepos 21 d. Tarybos išvadų, kuriomis 
reikšmingai sumažintas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonėms skirtas finansavimas, 
teikiamas per Sąjungos programas ir 
finansavimo priemones iš Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo paketo;

Or. en

Pakeitimas 3
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekiant 
valstybėms narėms pateikti gaires, kokiose 
srityse struktūrinės reformos ir 
investicijos yra reikalingiausios padedant 
Europai pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos, būtina taikant 
suderintus rodiklius palaipsniui atnaujinti 
Europos semestrą, kad jį vertinant būtų 
atsižvelgta į visus Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus ir Europos 
žaliojo kurso siekius. 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 4
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
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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;

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
turėtų būti pateikiamos kas trejus metus 
kaip priedas su nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
finansuojami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė;

Or. en

Pakeitimas 5
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kiekvienais metais atmosfera šyla, 
o klimatas keičiasi. Milijonui iš aštuonių 
milijonų planetos rūšių gresia išnykimas. 
Miškai ir vandenynai teršiami ir 
naikinami. Atsižvelgiant į šias problemas 
parengtas Europos žaliasis kursas. Juo 
siekiama apsaugoti, tausoti ir didinti 
Sąjungos gamtinį kapitalą ir apsaugoti 
piliečių sveikatą ir gerovę nuo su aplinka 
susijusios rizikos ir poveikio1a. Norint 
veiksmingai jį įgyvendinti, vis daugiau 
viešųjų išlaidų ir privačiųjų investicijų 
reikės nukreipti į išmanius sprendimus 
Sąjungos klimato ir aplinkos bei 
ekonomikos srityse;
_________________
1a Komunikatas „Žaliasis kursas“ 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Pakeitimas 6
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Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ir įvairiais 
ekonominiais ir socialiniais padariniais 
valstybių narių ekonomikai. COVID-19 
paaštrino su demografinėmis aplinkybėmis 
susijusias problemas, nes prognozuojama, 
kad dauguma dėl sveikatos krizės 
labiausiai nukentėjusių valstybių narių 
labiausiai nukentės ir ekonominiu 
požiūriu. Dabartinė COVID-19 pandemija 
ir ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos patikimas ir 
atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, ir nuo asimetriškų 
ekonominių priemonių vengimo, o tai 
savo ruožtu priklauso nuo valstybių narių 
turimų fiskalinio manevravimo galimybių 
imtis priemonių, kuriomis būtų 
švelninamas krizės socialinis ir ekonominis 
poveikis, ir nuo jų ekonomikos atsparumo. 
Todėl tam, kad ekonomika vėl pradėtų 
tvariai augti ir būtų išvengta bendrosios 
rinkos iškraipymo bei tolesnio skirtumų 
Sąjungoje didėjimo, labai svarbios yra 
reformos ir investicijos, kuriomis 
sprendžiami ekonomikos struktūriniai 
trūkumai ir didinamas jos atsparumas;

Or. en
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Pakeitimas 7
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą, aplinkos atžvilgiu 
tvarią ir atsparią ekonomiką ir finansų 
sistemas, pagrįstas stipriomis tvariomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. COVID-19 sukeltos krizės 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai padariniai 
labai priklausys nuo to, kaip greitai 
valstybių narių ekonomika atsigaus po 
krizės, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų aplinkos 
atsparumo didinimo bei tvaraus 
ekonomikos pertvarkymo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir būtų 
išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kurios padėtų pagrindą 
aplinkos požiūriu tvariam ekonomikos 
atsigavimui ir kuriomis būtų sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en
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Pakeitimas 8
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti 
prie klimato kaitos ir ją švelninti, 
kuriomis vykdoma žiedinė ir žalioji 
pertvarka ir išlaisvinamas augimo 
potencialas bei laikomasi Europos žaliojo 
kurso, įgyvendinimas yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų. Todėl jos yra 
labai svarbios siekiant sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui ir remti 
aukštynkryptės ekonominės ir socialinės 
konvergencijos bei aplinkos požiūriu 
tvaraus ekonomikos gaivinimo procesą. 
Tai yra dar labiau reikalinga pasibaigus 
pandemijos sukeltai krizei, kad būtų 
sudarytos sąlygos greitam ir tvariam 
atsigavimui. Palankiai vertina penkis 
aukšto lygio principus dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo, kuriuos 
paskelbė ES aukšto lygio ekspertų grupė 
tvaraus finansavimo klausimais1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Pakeitimas 9
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
Roman Haider, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux

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 

(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;
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atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 11
Roman Haider

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;

Or. en

Pakeitimas 12
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
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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;

mažinamos. Todėl tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio tvaraus augimo 
potencialas, šioje konkrečioje situacijoje 
labai svarbu remti investicijas. Siekiant 
tvaraus ekonomikos augimo ir padedant 
kurti darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
tvarias, žiedines, neutralaus poveikio 
klimatui ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kuriais siekiama 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. ir kurie 
padeda įgyvendinti perėjimą prie švarios 
energijos, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą, žiedinių ekonomikos modelių 
kūrimą ir vystyti kitus pagrindinius 
ekonomikos sektorius. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 13
Petros Kokkalis

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 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas Sąjungos atsparumas bei 
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, kad būtų sukurta nuo iškastinio 
kuro nepriklausoma energetikos sistema, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą ir 
pastatų bei kitų pagrindinių ekonomikos 
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priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

sektorių energinį naudingumą. Tai taip 
pat padės Sąjungai tapti atsparesne 
būsimoms krizėms ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 14
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas, 
įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslai 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 
atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstos 
energetikos sistemos, 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 16
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 

(6) COVID-19 pandemija turėjo labai 
didelės įtakos viešiesiems ir privatiesiems 
finansams, o ankstesnė patirtis parodė, kad 
tokių 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. Padedant 
kurti darbo vietas ir siekiant tvaraus ir 
įtraukaus ekonomikos augimo, labai 
svarbu investuoti į technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
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ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

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 17
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant tvaraus ekonomikos 
augimo ir skatinant ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą, svarbu investuoti į 
sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemų 
atsparumo didinimą ruošiantis būsimoms 
pandemijoms, be kita ko, įtraukiant 
nacionalinių ir regioninių sveikatos 
priežiūros sistemų efektyvumo testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, gerinti 
visuomenės sveikatos būklę, kad žmonės 
būtų sveikesni ir mažiau jautrūs jų 
sveikatai kylančioms grėsmėms, ir remti 
Europos sveikatos sąjungos sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 18
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pagal kurias būtų numatyta tiesioginė 
finansinė parama, susieta su valstybių narių 
rezultatų pasiekimu ir reformų bei viešųjų 
investicijų įgyvendinimu sprendžiant per 
Europos semestrą nustatytus uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 19
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurią būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius bei 
įgyvendinant Europos žaliojo kurso 
tikslus ir siekiant ilgalaikio poveikio 
valstybių narių ekonomikos našumui, 
žiediškumui, aplinkosauginiam ir anglies 
pėdsakui ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 20
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurių būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu sprendžiant per Europos 

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

semestrą nustatytus uždavinius ir siekiant 
ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui, tvarumui ir 
atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 21
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) šiuo metu nėra priemonės, pagal 
kurią būtų numatyta tiesioginė finansinė 
parama, susieta su valstybių narių rezultatų 
pasiekimu ir reformų bei viešųjų investicijų 
įgyvendinimu pagal Sąjungos fondų ir 
programų prioritetines sritis ir tikslus ir 
siekiant ilgalaikio poveikio valstybių narių 
ekonomikos našumui ir atsparumui;

Or. en

Pakeitimas 22
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 
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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;

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. Įgyvendinant šią priemonę 
finansinė parama valstybėms narėms ir 
reformų įgyvendinimas jokiu būdu 
neturėtų lemti griežtų taupymo priemonių, 
kurios neutralizuotų paramos poveikį ir 
trukdytų jų ekonomikos atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 23
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 24
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse įgyvendinant Europos 
žaliajame kurse išdėstytus naujos tvaraus 
augimo strategijos tikslus, 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 25
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas 
valstybėse narėse, pagal šį reglamentą 
turėtų būti nustatyta ekonomikos gaivinimo 

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paspartintas reformų ir 
susijusių Europos žaliojo kurso ir viešųjų 
investicijų bei pertvarkos planų 
įgyvendinimas valstybėse narėse, pagal šį 
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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;

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 26
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą ir valstybėms narėms teikti 
tiesioginę finansinę paramą taikant 
novatorišką priemonę. Tuo tikslu, siekiant 
teikti veiksmingą finansinę ir svarią 
paramą, kad būtų paskatintos viešosios 
strateginės investicijos valstybėse narėse 
ir paspartintas susijusių reformų 
įgyvendinimas, 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 27
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 29
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) dėl griaunamojo ekonominio ir 
socialinio COVID-19 krizės poveikio 
silpnėja viešųjų ir privačiųjų investicijų 
pajėgumai ir taip mažėja finansiniai 
ištekliai, būtini norint pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir efektyviai 
išteklius naudojančios Sąjungos. Šiuo 
atžvilgiu įgyvendinant priemonę „Next 
Generation EU“ ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė turėtų 
padėti sumažinti šią spragą, kuri buvo 
pabrėžta 2020 m. liepos 15 d. ES aukšto 
lygio ekspertų grupės tvaraus finansavimo 
klausimais ataskaitoje „Penki aukšto 
lygio principai dėl ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo“;

Or. en

Pakeitimas 30
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal Priemonę turėtų būti 
remiami projektai, kurie vykdomi 
laikantis Sąjungos finansavimo 
papildomumo principo ir kuriais 
sukuriama tikra Europos pridėtinė vertė. 
Ši Priemonė neturėtų būti naudojama 
periodinėms nacionalinėms išlaidoms 
padengti ir neturėtų prieštarauti 
strateginiams ir ekonominiams Sąjungos 
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interesams, todėl ja neturėtų būti 
finansuojami trečiųjų šalių investicijų 
planai;

Or. en

Pakeitimas 31
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Roman Haider

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 

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

Or. en

Pakeitimas 33
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 37 proc. jos lėšų turėtų būti 
rezervuoti klimato tikslams, kad būtų 
galima pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti, kaip nurodyta Komisijos 
darbinio dokumento 84 informacijos 
suvestinėje dėl klimato aspekto 
integravimo, ir tikslą 10 proc. išlaidų 
skirti biologinei įvairovei. Bendrasis 
principas būtų toks, kad visos ES išlaidos 
turėtų atitikti Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso tikslus;

Or. en

Pakeitimas 34
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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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 37 proc. jos finansavimo turėtų 
būti rezervuoti klimato tikslams, kad būtų 
galima pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti, kaip nurodyta Komisijos 
darbinio dokumento 84 informacijos 
suvestinėje dėl klimato aspekto 
integravimo. Bendrasis principas būtų 
toks, kad visos ES išlaidos turėtų atitikti 
Paryžiaus susitarimo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 35
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti ir kuo skubiau, bet ne vėliau 
kaip 2027 m., pasiekti metinį 30 proc. 
tikslą. Tikimasi, kad pagal Priemonę 
įgyvendinamais veiksmais ne mažiau kaip 
40 proc. viso ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo priemonės finansinio 
paketo bus skirta klimato ir aplinkos 
srities tikslams įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 36
Alexandr Vondra

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 Sąjungos 
įsipareigojimus 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. Tačiau perspėja, kad toks 
susaistymas su klimato srities tikslais 
dažnai gali būti pernelyg plačių užmojų, 
neįmanomas įvykdyti ir gali trukdyti 
valstybėms narėms remti darbo vietų 
kūrimą bei stiprinti nacionalinę 
pramoninę bazę;

Or. en

Pakeitimas 37
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
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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;

vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė bet kuriuo atveju 
visada turės apimti visus ekonominius ir 
socialinius poreikius, atsiradusius dėl 
COVID-19 pandemijos, ir padėti kuo 
labiau integruoti klimato politikos 
veiksmus ir aplinkos tvarumą ir pasiekti 
bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato tikslams įgyvendinti;

Or. es

Pakeitimas 38
Bas Eickhout

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, bent 50 proc. šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės išteklių 
bus skirta integruoti klimato politikos 
veiksmus ir aplinkos tvarumą ir pasiekti 
bendrą tikslą – bent 50 proc. ES biudžeto 
išlaidų skirti Sąjungos klimato ir aplinkos 
srities tikslams įgyvendinti. Stebėti, kaip 
įgyvendinami šie tikslai, turėtų būti 
naudojama Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2020/8521a 
sukurta ES taksonomija;

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).

Or. en
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Pakeitimas 39
Sirpa Pietikäinen

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, bent 40 proc. šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės išteklių 
bus skirta integruoti klimato politikos 
veiksmus ir aplinkos tvarumą ir pasiekti 
bendrą tikslą – 40 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato ir kitiems aplinkos srities 
tikslams įgyvendinti, laikantis Reglamentu 
(ES) 2020/852 sukurtos ES taksonomijos 
ir šiame reglamente nurodyto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 40
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 

(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 – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
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įgyvendinti; įgyvendinti. Pagal Priemonę turėtų būti 
finansuojami tik tokie projektai, kuriais 
laikomasi Reglamente (ES) 2020/852 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“;

Or. en

Pakeitimas 41
Petros Kokkalis

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, kuria siekiama iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, 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 – bent 
30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 42
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant, kad pagal Priemonę 
remiamos investicijos atitiktų Europos 
žaliojo kurso ir Sąjungos trumpalaikius 
bei ilgalaikius klimato, energetikos ir 
aplinkos tikslus, jos turi atitikti 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytoje ES 
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taksonomijoje išdėstytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 43
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant paskatinti ekonomikos 
atsigavimą, rengiant ir įgyvendinant 
Priemonę bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, kurie bus pakartotinai įvertinti 
atsižvelgiant į atitinkamus įvertinimus ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 44
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 

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

nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik perėjimą prie tvarios ir neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, bet ir 
skaitmeninę pertvarką. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką bei 
mažinant jos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro;

Or. en

Pakeitimas 45
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 46
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
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Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pakeitimas 48
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) kad būtų sudarytos sąlygos imtis 
priemonių, kurios susietų Priemonę su 
patikimu ekonomikos valdymu, siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, 
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 bei susigrąžinti jau 
atliktus 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;

Or. en
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Pakeitimas 49
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant tvaraus ir atsparaus 
ekonomikos atsigavimo visoje Sąjungoje 
ir siekiant palengvinti ekonominės 
paramos įgyvendinimą laikantis Europos 
žaliojo kurso, ši priemonė turėtų padėti 
siekti bendro DFP tikslo klimato aspekto 
integravimui skirti 40 proc. lėšų; 
konkrečių fondų klimato aspekto 
integravimo tikslai turėtų būti nustatyti 
pagal suderintus teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 50
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Inese 
Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti padėti spręsti šiame reglamente 
nurodytų politikos sričių problemas 
skatinant ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir prisidėti siekiant 
Sąjungos tikslų, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, Europos socialinio 
ramsčio, Paryžiaus susitarimo tikslų ir 
stiprinant bendrąją rinką. Tuo tikslu ji 
turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, remti 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kurios 
tikslas – neutralaus poveikio klimatui 
Europa iki 2050 m., padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, ir skatinti darbo vietų 
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kūrimą po COVID-19 pandemijos bei 
remti tvarų ekonomikos augimą ir 
skaitmeninę ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 51
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, skatinti 
skaitmeninę pertvarką ir remti teisingą ir 
įtraukią pertvarką siekiant aplinkos 
požiūriu tvarios, efektyviai energiją ir 
išteklius naudojančios žiedinės 
ekonomikos, kurioje kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2050 m. grynasis 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekis būtų lygus nuliui, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
tvaraus augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ir lyčių pusiausvyrą užtikrinantį 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 52
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas ir aplinkosauginė 
pertvarka, vadovaujantis Reglamentu 
(ES) 2020/852 sukurta ES taksonomija, 
kad joks finansavimas nebūtų skirtas 
veiklai, kuri kelia reikšmingą žalą 
aplinkai. 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 ir žiedinė Europa iki 
2030 m. arba vėliausiai 2050 m., taip 
padedant atkurti žaliosios Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti 
skaitmeninę pertvarką, reikalingą norint 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamų 
teršalų kiekį, taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, sudarant galimybių 
verslininkams, MVĮ, savarankiškai 
dirbantiems asmenims ir didesnėms 
įmonėms atsigauti, iš naujo sukurti 
pardavimo rinkas, iš naujo pasamdyti 
darbuotojus ir investuoti į būsimą 
augimą;

Or. en
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Pakeitimas 54
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą pasibaigus krizei, ir skatinti 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Roman Haider

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą pasibaigus krizei, ir skatinti 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;
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Or. en

Pakeitimas 56
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti 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 perėjimą 
prie tvarios ir neutralaus poveikio klimatui 
Europos ekonomikos ne vėliau kaip iki 
2050 m. bei jos skaitmeninę pertvarką, 
taip padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą pasibaigus krizei, ir 
skatinti darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 57
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) trečiajame sektoriuje dirba beveik 
13 proc. Europos darbo jėgos (daugiau 
kaip 23 milijonai visos darbo dienos 
ekvivalentu dirbančių darbuotojų) ir jis 
daro išskirtinį socialinį ir ekonominį 
poveikį visuomenei. Todėl trečiojo 
sektoriaus organizacijos yra unikalus 
šaltinis, kuriuo galima pasinaudoti 
sprendžiant socialines ir ekonomines 
problemas bei skatinant piliečių 
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dalyvavimą Europoje. Įvykus didelio 
masto socialinei ir ekonominei nelaimei ir 
vyriausybių biudžetams patiriant didelę 
įtampą, toks šaltinis yra dar 
reikalingesnis. Todėl, stengiantis padėti 
sumažinti dabartinės COVID-19 krizės 
poveikį visuomenei, Priemonė turėtų būti 
naudojama teikiant finansinę paramą 
trečiojo sektoriaus organizacijoms;

Or. en

Pagrindimas

Visiškai neatsižvelgta į trečiąjį sektorių ir jo svarbą valdant krizes ir palaikant socialinę 
sanglaudą, jau nekalbant apie šiame sektoriuje išlaikomas darbo vietas. Šia konstatuojamąja 
dalimi aiškiai pasakoma, kad Priemonę galima naudoti šios srities darbo vietoms remti.

Pakeitimas 58
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 59
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 60
Roman Haider

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. 

(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 
po COVID-19 pandemijos nustatytais 
konkrečios šalies uždaviniais ir prioritetais;
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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 61
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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 

(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 būti 
susijęs su atitinkamais Sąjungos 
prioritetais ir turėtų padėti pereiti prie 
tvarios ir neutralaus poveikio klimatui 
Europos ekonomikos ne vėliau kaip iki 
2050 m. ir prisidėti prie jos skaitmeninės 
pertvarkos. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų investicijos 
turėtų būti projektuojamos pagal naują 
Sąjungos augimo strategiją – Europos 
žaliąjį kursą, pagal Europos socialinių 
teisių ramstį, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir skaitmeninę 
darbotvarkę. Priemonėmis turėtų būti 
sudarytos sąlygos greitai pasiekti siektinas 
reikšmes, tikslus ir užtikrinti įnašus, 
nustatytus nacionaliniuose energetikos ir 
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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;

klimato srities veiksmų planuose ir jų 
atnaujintose versijose. Visa remiama veikla 
turėtų būti vykdoma visapusiškai 
atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos prioritetus ir laikantis 
Reglamente 2020/852 nurodyto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas turėtų derėti su 
atnaujintame Europos semestre 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, kurie turėtų apimti Europos 
žaliojo kurso, NEKSVP ir JT DVT tikslų 
įgyvendinimo sekimą, taip pat derėti su 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato 
srities veiksmų planais, teisingos 
pertvarkos planais ir partnerystės 
susitarimais bei veiksmų programomis, 
priimtomis pagal Sąjungos fondus;

Or. en

Pakeitimas 62
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 

(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 
po COVID-19 protrūkio valstybių narių 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais ir 
prioritetais. Visa remiama veikla turėtų 
būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos aplinkos apsaugos standartus;
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susitarimais ir veiksmų programomis, 
priimtomis įgyvendinant Sąjungos fondus. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos 
sąlygos greitai pasiekti siektinas reikšmes, 
tikslus ir užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 63
Bas Eickhout

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 

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Sąjungos įsipareigojimais pagal Paryžiaus 
susitarimą ir jame turėtų būti atsižvelgta į 
Europos semestre nustatytus konkrečios 
šalies uždavinius ir prioritetus, 
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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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;

žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus ir laikantis Reglamente (ES) 
2020/852 nurodyto principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 64
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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 

(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. Be to, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turėtų atitikti Europos 
pridėtinės vertės principą. Siekiant 
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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;

paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios šiame 
reglamente nustatytoms politikos sritims 
bei žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, ir 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Bent 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
skirtų lėšų turėtų būti nukreipta klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų integravimui 
ir aplinkos tvarumo tikslams;

Or. en

Pakeitimas 65
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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;

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. Pagal Priemonę investicijos, 
susijusios su iškastinio kuro žvalgyba, 
gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, transportavimu, perdavimu 
ar deginimu, neturėtų būti leidžiamos;

Or. en

Pakeitimas 66
Petros Kokkalis

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 

(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 
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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;

žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, svarbios žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai. Priemonėmis 
turėtų būti sudarytos sąlygos greitai 
pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus ir neturėtų trukdyti Sąjungos 
pastangoms pereiti prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 67
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 68
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai 
valstybei narei taikyti atsižvelgiant į 
uždavinius ir prioritetus, nustatytus pagal 
tuose reglamentuose nustatytas 
priemones;

Išbraukta.

_________________
11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. en

Pakeitimas 69
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai valstybei 
narei taikyti atsižvelgiant į uždavinius ir 
prioritetus, nustatytus pagal tuose 
reglamentuose nustatytas priemones;

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/201311 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei bet kokiu atveju 
turėtų būti taikomos atsižvelgiant į 
uždavinius ir prioritetus, nustatytus 
Komisijos patvirtintuose pertvarkos 
planuose;

_________________ _________________
11 OL L 140, 2013 5 27. 11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23. 12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. en
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Pakeitimas 70
Sirpa Pietikäinen

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, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo, klimato kaitos 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 bei 
pažangą nacionaliniuose pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 71
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Europos parlamentas ir 
Taryba, glaudžiai bendradarbiaudami su 
Europos Parlamentu, turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo ir gebėjimų prisitaikyti padėtį 
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turėtų būti grindžiama Komisijos strategine 
ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

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 72
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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, Taryba turėtų turėti 
galimybę per Europos semestrą aptarti 
ekonomikos atsigavimo, atsparumo 
didinimo, sanglaudos ir gebėjimų 
prisitaikyti padėtį Sąjungoje. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų pateikti tinkami 
įrodymai, ši diskusija turėtų būti 
grindžiama Komisijos strategine ir 
analitine informacija, pateikta remiantis 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 73
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą (19) siekiant užtikrinti prasmingą 
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finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu, taip pat pažanga 
įgyvendinant Komisijos patvirtintus 
nacionalinius pertvarkos planus;

Or. en

Pakeitimas 74
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės demografine tendencija 
(atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus 
mažėjimo spartą), COVID-19 protrūkio 
poveikiu, bendruoju vidaus produktu 
(BVP) ir santykiniu nedarbo lygiu;

Or. en
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Pakeitimas 75
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų ne 
vėliau kaip iki balandžio 30 d. pateikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuris turėtų būti atskiras 
nacionalinės reformų programos priedas. 
Kad būtų užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir tvarios pertvarkos 
planų ir jų turinio pateikimo procesą. 
Siekiant užtikrinti procedūrų spartą, 
valstybė narė turėtų ne vėliau kaip iki 
balandžio 30 d. pateikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
kuris turėtų būti atskiras nacionalinės 
reformų programos priedas. Kad būtų 
užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su ateinančių 
metų biudžeto projektu prieš tai einančių 
metų spalio 15 d.;

Or. en

Pakeitimas 76
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
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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;

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; jis taip pat turėtų 
būti ekologiniu požiūriu atsakingas. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 77
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 

(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 
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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;

skaitmeninei pertvarkai, visų pirma 
Europos žaliajame kurse nustatytiems 
tikslams, 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. Visuomenė turėtų būti 
deramai informuota ir su ja turėtų būti 
deramai konsultuojamasi;

Or. en

Pakeitimas 78
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos 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 tvariai pertvarkai, 
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 
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Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais bei 
nacionaliniais žaliosios pertvarkos 
planais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 79
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis Europos žaliojo kurso tikslams, 
visų pirma tvariam ekonomikos augimui, 
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 
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bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 80
Roman Haider

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 81
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
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Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam, 
socialiniam atsparumui ir paramai siekiant 
ne vėliau kaip 2050 m. pereiti prie tvarios 
ir neutralaus poveikio klimatui Europos 
ekonomikos bei įgyvendinti jos 
skaitmeninę pertvarką. Jame taip pat 
turėtų būti paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
atnaujintą Europos semestrą nustatytais 
konkrečios šalies uždaviniais ir prioritetais. 
Viso proceso metu reikėtų numatyti ir 
užtikrinti glaudų Komisijos ir valstybių 
narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 82
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(21a) siekiant užtikrinti, kad Priemonė 
būtų veiksminga pagalba vykdant žaliąją 
pertvarką, valstybių narių parengti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai turi būti visiškai suderinti 
su Europos žaliojo kurso tikslais, visų 
pirma su visaapimančiu tikslu dėl 
poveikio klimatui neutralizavimo iki 
2050 m., ir juose turi būti laikomasi 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 83
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Komisija turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar planu numatoma padaryti 
ilgalaikį poveikį atitinkamai valstybei 
narei; ar planu numatoma veiksmingai 
prisidėti prie valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialo didinimo, darbo vietų 
kūrimo, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
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potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; ar atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; ar atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 84
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar planas atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą, visų pirma Sąjungos klimato 
tikslus, nustatytus [Reglamente (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)], ir ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai; ar 
planu numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
planą nėra įtraukta veikla, kuri neatitinka 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“; ar 
į siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; ar atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 85
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei moksliškai pagrįstas ir per 
tam tikrą laiką įvykdytinas siektinas 
reikšmes ir susijusius suderintus tvarumo 
bei kitus rodiklius, pagrįstus gamtinio 
kapitalo apskaitos metodika, gyvavimo 
ciklo analize ir neveikimo kaina;

Or. en

Pakeitimas 86
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas veiksmingai 
sustiprins tvaraus augimo potencialą, 
darbo vietų kūrimą ir valstybės narės 
ekonominį ir socialinį atsparumą, 
sumažins krizės ekonominį ir socialinį 
poveikį ir padės stiprinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei padės 
ne vėliau kaip iki 2050 m. pereiti prie 
tvarios ir neutralaus poveikio klimatui 
Europos ekonomikos bei įgyvendinti jos 
skaitmeninę pertvarką, padėdamas spręsti 
dėl to kylančius uždavinius; ar tikėtina, 
kad valstybės narės pasiūlytas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; ar atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

didinimo planas padės veiksmingai spręsti 
uždavinius, nustatytus atitinkamoje 
konkrečiai valstybei narei skirtoje 
rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per atnaujintą 
Europos semestrą; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į siūlomą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktos reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus; ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant numatomą 
tvarkaraštį, tarpines reikšmes bei siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 87
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 

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

atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
ne trukdoma, bet veiksmingai prisidedama 
prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai; ar 
planu numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio, socialinio ir aplinkos 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; ar atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 88
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
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sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema;

sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos planus ir 
nustatyti finansinį įnašą atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytus tikslus ir visus 
kitus atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo, atsparumo didinimo ir 
pertvarkos planų vertinti skirta 
reitingavimo ir tvarumo sekimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 89
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant įvertinti, ar valstybių 
narių pateiktais ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais veiksmingai 
siekiama Europos žaliojo kurso tikslų, 
turėtų būti naudojamasi Reglamentu (ES) 
2020/852 sukurta ES taksonomija. 
Komisija planą turėtų teigiamai įvertinti 
tik tuo atveju, jeigu juo veiksmingai 
prisidedama prie žaliosios pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 90
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 

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

atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl naudojimosi ekspertų 
patarimais ir tarpusavio konsultacijų 
valstybei narei paprašius; Komisijos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo darbo grupė turėtų padėti 
valstybėms narėms rengiant ir tobulinant 
atitinkamus savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir turėtų 
užtikrinti, kad šie planai būtų suderinti su 
Sąjungos prioritetais, visų pirma su 
poveikio klimatui neutralizavimo tikslu, 
naudojant Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytos ES taksonomijos priemones;

Or. en

Pakeitimas 91
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) siekiant padėti rengti kokybiškus 
planus ir padėti Komisijai vertinti valstybių 
narių pateiktus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir jų 
įgyvendinimo mastą pagal Reglamentu 
(ES) 2020/852 nustatytą ES taksonomiją, 
turėtų būti įtraukta nuostata dėl 
naudojimosi ekspertų patarimais ir 
tarpusavio konsultacijų valstybei narei 
paprašius;

Or. en

Pakeitimas 92
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 93
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) jei ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas patenkinamai 
atitinka vertinimo kriterijus, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti skirtas 
didžiausias finansinis įnašas, kai visų 
numatytų į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktų reformų 
ir investicijų išlaidų suma yra lygi paties 
didžiausio finansinio įnašo sumai arba už jį 
didesnė. Tačiau atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti skirta suma, lygi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visoms numatytoms išlaidoms, kai tokios 
visos numatytos išlaidos yra mažesnės už 
didžiausią finansinį įnašą. Valstybei narei 
neturėtų būti skiriamas finansinis įnašas, 
jei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų, įskaitant Reglamentu 
(ES) 2020/852 nustatytą ES taksonomiją 
ir šiame reglamente nurodytą principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en
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Pakeitimas 94
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 70 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 95
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) rengdamos ir įgyvendindamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus ir siūlydamos reformas ir 
investicijas, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į SESV 107 straipsnį ir 
valstybės pagalbos teisinę sistemą. 
Tinkamas ir veiksmingas bendrosios 
rinkos veikimas ir jos konkurencijos bei 
valstybės pagalbos taisyklės yra naudingi 
Europos vartotojams ir įmonėms bei yra 
būtini siekiant išvengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo;

Or. en
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Pakeitimas 96
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
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;

(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 siekiant ne vėliau kaip iki 
2050 m. pereiti prie tvarios ir neutralaus 
poveikio klimatui Europos ekonomikos 
bei įgyvendinti jos skaitmeninę pertvarką, 
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 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;

Or. en

Pakeitimas 97
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 
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;

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
anticiklinėmis reformomis ir 
investicijomis, 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 
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;

Or. en

Pakeitimas 98
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

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

Or. en

Pakeitimas 99
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 

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

pateikti pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
ekonomikos gaivinimo, atsparumo 
didinimo ir pertvarkos planą, kai tokie 
veiksmai pateisinami objektyviomis 
aplinkybėmis. Komisija turėtų įvertinti 
pagrįstą prašymą ir per keturis mėnesius 
priimti naują sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 100
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 101
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant priemonės finansų valdymo 
veiksmingumo ir supaprastinimo, Sąjungos 
finansinė parama ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planams turėtų būti 
teikiama kaip finansavimas, grindžiamas 
pasiektais rezultatais, įvertintais 

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

įvertintais atsižvelgiant į patvirtintuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose nurodytas per tam tikrą 
laiką įvykdytinas ir moksliškai pagrįstas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes. 
Šiuo tikslu papildoma paskolos parama 
turėtų būti susieta su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis, palyginti su finansinės 
paramos (t. y. negrąžintinos paramos) 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis;

Or. en

Pakeitimas 102
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti finansinio įnašo mokėjimą. 
Reikėtų nustatyti atitinkamas prieštaravimų 
procedūras, užtikrinančias, kad Komisijos 
sprendime dėl sumų mokėjimo sustabdymo 
būtų gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;
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pastabas;

Or. en

Pakeitimas 103
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas;

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti nedelsiant 
sustabdomas ir panaikinamas finansinio 
įnašo mokėjimas. Reikėtų nustatyti 
atitinkamas prieštaravimų procedūras, 
užtikrinančias, kad Komisijos sprendime 
dėl sumų mokėjimo sustabdymo, 
panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
narių teisė pateikti pastabas;

Or. en

Pakeitimas 104
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis



PE655.963v01-00 74/124 AM\1211966LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo, atsparumo didinimo ir 
pertvarkos plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios akredituotų 
nepriklausomų ekspertų parengtos ir 
trečiųjų šalių auditorių audituotos 
ataskaitos galėtų būti atspindimos 
nacionalinėse pertvarkos ir reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 105
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį 
per Europos semestrą turėtų teikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti 
deramai atspindimos valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
turėtų būti naudojamos kaip priemonė 
pranešti apie ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kasmet per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 106
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje;

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Šie reikalavimai turėtų apimti 
suderintus išmatuojamus tvarumo 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonių poveikį aplinkai, 
ekonomikai ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 107
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
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surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti. Taip pat turėtų būti pateikti 
duomenys apie Priemonės indėlį siekiant 
Sąjungos klimato ir tvarumo politikos 
tikslų, visų pirma [Reglamente (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] 
nustatytų Sąjungos tikslų ir 
nacionaliniuose klimato ir energetikos 
veiksmų planuose nustatytų prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 108
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tvarumo rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos plano 
įgyvendinimo metu vyraujančias sąlygas, 
turėtų būti galima abipusiu sutarimu 
koreguoti tokių techninių susitarimų 
elementus. Šiam reglamentui taikomos 
Europos Parlamento ir Tarybos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
322 straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir 
jomis visų pirma nustatoma biudžeto 
sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, 
viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir 
taikant netiesioginio vykdymo metodą 
tvarka ir numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 
susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;

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

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

Or. en

Pakeitimas 109
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis



PE655.963v01-00 78/124 AM\1211966LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

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

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

Or. en

Pakeitimas 110
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201315, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515 
ir Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 Sąjungos finansiniai 
interesai turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant sukčiavimą 
apimančių pažeidimų prevenciją, 
nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, 
nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Finansinį 
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finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
nusikalstamos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai 
ir Europos Audito Rūmams;

reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, 
gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises Komisijai, OLAF ir 
Europos Audito Rūmams;

_________________ _________________
14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

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

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

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

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

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
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p. 1).
18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis 
(OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 111
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame nustatomi jos tikslai, finansavimas, 
Sąjungos finansavimo formos ir tokio 
finansavimo teikimo taisyklės.

Jame nustatomi jos tikslai, finansavimas, 
Sąjungos finansavimo formos ir tokio 
aiškiai apibrėžto dydžio, trukmės ir 
aprėpties finansavimo teikimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 112
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos žaliasis kursas – tai nauja 
ES augimo strategija1a, kuria 
įsipareigojama spręsti su klimatu ir 
aplinka susijusias problemas, kurios yra 
pagrindinis šios kartos uždavinys;
_________________
1a Komunikatas (COM(2019)640 final).

Or. en
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Pakeitimas 113
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras (toliau – Europos 
semestras) – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/9720 2-a 
straipsnyje nustatytas procesas. .

Išbraukta.

_________________
20 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo 
(OL L 209, 1997 8 2, p. 1.).

Or. en

Pakeitimas 114
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos klimato ir aplinkos 
srities tikslai reiškia Sąjungos klimato 
politikos tikslus ir siekius, nustatytus 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)], ir 
Sąjungos aplinkosaugos tikslus ir siekius, 
nustatytus naujausioje pateiktoje 
aplinkosaugos veiksmų programoje;

Or. en
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Pakeitimas 115
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. principas „nedaryti reikšmingos 
žalos“ reiškia, kad neteikiama parama 
veiklai ir nevykdoma veikla, kuria daroma 
reikšminga žala aplinkosaugos tikslams, 
vadovaujantis Reglamento (ES) 2020/852 
17 straipsnio nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 116
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. atsparumas reiškia gebėjimą 
tvariai įveikti socialinius, ekonominius ir 
aplinkos sukrėtimus ir nuolatines 
struktūrines permainas, kad būtų 
išsaugota visuomenės gerovė 
nepakenkiant ateities kartoms;

Or. en

Pakeitimas 117
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. žalioji pertvarka reiškia teisingą ir 
įtraukų perėjimą prie aplinkos požiūriu 
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tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios ir žiedinės ekonomikos, 
kurioje kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 
2050 m. grynasis išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis 
būtų lygus nuliui;

Or. en

Pakeitimas 118
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, Sąjungos klimato ir 
aplinkos srities tikslais, visų pirma 
pertvarka siekiant įgyvendinti 2030 m. 
Sąjungos klimato tikslus ir laikytis siekio 
iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui, nustatytus [Reglamente (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/199 (Europos klimato teisės aktas)], 
skaitmenine pertvarka, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 119
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 120
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, pertvarka siekiant ne 
vėliau kaip iki 2050 m. pereiti prie tvarios 
ir neutralaus poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ir jos skaitmenine pertvarka, 
sveikata, konkurencingumu, atsparumu, 
našumu, švietimu ir įgūdžiais, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en
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Pakeitimas 121
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 122
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 123
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai šios 
pagrindinės politikos sritys: žalioji 
pertvarka, atsižvelgiant į Europos žaliojo 
kurso tikslus, naujus Sąjungos 2030 m. 
tikslus ir poveikio klimatui neutralizavimą 
pagal Sąjungos tikslą, nustatytą 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)], taip pat 
socialinė ir teritorinė sanglauda, sveikata, 
švietimas ir įgūdžiai, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, darbo vietos ir investicijos.

Or. en

Pakeitimas 124
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 125
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukurta ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė netaikoma investicijoms, 
susijusioms su iškastinio kuro gamyba, 
perdirbimu, transportavimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu.

Or. en

Pakeitimas 126
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama iki 2020 m. gruodžio 
31 d. priimti deleguotąjį aktą, kuriuo ji 
papildytų šį reglamentą parengdama 
gaires dėl principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“, kuris apibrėžtas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/20881a 2 straipsnio 17 punkte, ir dėl 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ su 
aplinka susijusiais klausimais. Rengdama 
šias gaires, kai įmanoma, Komisija taiko 
Reglamentu (ES) 2020/852 sukurtoje ES 
taksonomijoje nustatytus kriterijus. 
Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka šias 



AM\1211966LT.docx 89/124 PE655.963v01-00

LT

gaires.
_________________
1a 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/2088 dėl su tvarumu susijusios 
informacijos atskleidimo finansinių 
paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 127
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Priemone nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
neremiamos investicijos, susijusios su 
iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 
transportavimu, platinimu, sandėliavimu 
ar deginimu.

Or. en

Pakeitimas 128
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 

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

remiant pertvarką, kuria siekiama 
įgyvendinti 2030 m. Sąjungos klimato 
tikslus ir laikytis tikslo iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, 
taip pat skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą. 
Siekiant prisidėti prie Paryžiaus 
susitarimo ir Europos žaliojo kurso tikslų 
įgyvendinimo ir jų visapusiškai laikytis, 
bent 37 proc. kiekvieno ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
sumos turėtų būti skirta klimato politikos 
veiksmų integravimui ir 10 proc. – 
biologinei įvairovei. Visam finansavimui 
pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus laikomasi Reglamente 
(ES) 2020/852 nurodyto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“.

Or. en

Pakeitimas 129
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, taip pat stiprinant Sąjungos 
strateginį savarankiškumą, mažinant 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį ir 
remiant pertvarką, kuria siekiama 
įgyvendinti 2030 m. Sąjungos klimato 
tikslus ir laikytis tikslo iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, 
taip pat skaitmeninę pertvarką, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
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augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei ir 
skatinant tvarų ekonomikos augimą. 
Siekiant prisidėti prie Paryžiaus 
susitarimo ir Europos žaliojo kurso tikslų 
įgyvendinimo ir visapusiškai jų laikytis, 
bent 37 proc. kiekvieno ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
sumos turėtų būti skirta klimato politikos 
veiksmų integravimui. Visam 
finansavimui pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
laikomasi Reglamente (ES) 2020/852 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“.

Or. en

Pakeitimas 130
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą ir 
ekologinę pertvarką 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, aukšto lygio aplinkos apsaugą ir 
Sąjungos klimato politikos tikslus, 
nustatytus [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)].

Or. en
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Pakeitimas 131
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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 – prisidėti įveikiant 3 straipsnyje 
nurodytų politikos sričių iššūkius, siekiant 
skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir ilgalaikį 
konkurencingumą didinant valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinant socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį ir remiant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką bei stiprinant Sąjungos 
strateginį savarankiškumą, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei, skatinant 
tvarų ekonomikos augimą ir kuriant 
Europos pridėtinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 132
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

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 vykdant 
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ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

pertvarką, kuria siekiama ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pereiti prie tvarios ir 
neutralaus poveikio klimatui Europos 
ekonomikos, taip pat jos skaitmeninę 
pertvarką, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą, skatinant 
darbo vietų kūrimą pasibaigus COVID-19 
krizei ir skatinant tvarų ekonomikos 
augimą.

Or. en

Pakeitimas 133
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą, kad iki 2050 m. 
būtų pasiektas poveikio klimatui 
neutralizavimas.

Or. en

Pakeitimas 134
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 135
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, visų pirma tose srityse, 
kuriose padėtų reikšmingu mastu kurti 
naujas ir išlaikyti tvarias darbo vietas, 
įgyvendinant tokias priemones:
– priemones, kuriomis prisidedama prie 
Sąjungos klimato ir aplinkos srities tikslų, 
įskaitant energijos vartojimo efektyvumą 
ir energijos taupymą, švarios ir tvarios 
atsinaujinančiosios energijos bei 
energijos kaupimo technologijų ir 
infrastruktūrų diegimą, įskaitant švaraus 
vandenilio, baterijų ir kuro elementų 
panaudojimą, taip pat pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas ir anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijas;
– žiedinę ekonomiką įgyvendinančius 
projektus ir įmones, integruojančius 
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efektyvaus išteklių naudojimo aspektus į 
gamybą ir produktų gyvavimo ciklą;
– priemones, kuriomis stiprinamas 
sveikatos sistemų ir civilinės saugos 
sistemų atsparumas, prieinamumas ir 
pajėgumas, visų pirma susidūrus su 
krizėmis ir pandemijomis;
– strategines investicijas, skirtas 
galutiniams gavėjams, kurie yra įsteigti 
vienoje ar daugiau valstybių narių ir 
veikia Sąjungoje ir kurių veikla yra 
strategiškai svarbi Sąjungai, visų pirma 
vaistų, medicinos prietaisų ir vakcinų 
mokslinių tyrimų, inovacijų, gamybos ir 
rezervo kaupimo srityje;
– gamybines ir tvarias investicijas į 
įmones, visų pirma labai mažas įmones, 
MVĮ ir pradedančiąsias įmones, ypač 
investicijas, kurios padeda pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;
– darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų, 
įskaitant savarankiškai dirbančius 
asmenis, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, siekiant sumažinti 
gebėjimų, reikalingų teisingam perėjimui 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, trūkumą;
– priemones, kuriomis stiprinama 
skaitmeninė infrastruktūra, nacionalinių 
sistemų ir darbo vietų skaitmeninimas, 
gerinama prieiga prie skaitmeninio darbo 
ir skatinami skaitmeniniai įgūdžiai.

Or. en

Pakeitimas 136
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonė padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų, Jungtinių Tautų darnaus 
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vystymosi tikslų, Europos socialinio 
ramsčio, Paryžiaus susitarimo tikslų ir 
stiprinti bendrąją rinką, kai pagal ją 
įgyvendinamos priemonės, kaip antai:
– priemonės, kuriomis praktiškai 
įgyvendinami Paryžiaus susitarimo, 
Europos žaliojo kurso tikslai ir padedama 
siekti naujų Sąjungos 2030 m. siektinų 
tikslų, taip padedant palaipsniui mažinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir neutralizuoti poveikį klimatui, 
laikantis Sąjungos tikslo, nustatyto 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)].

Or. en

Pakeitimas 137
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Javi 
López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone 
užtikrinama, kad bent 40 proc. viso jos 
finansinio paketo būtų skirta perėjimui 
prie tvarios ir neutralaus poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ne vėliau 
kaip iki 2050 m. Valstybės narės nustato 
ir stebi klimato ir aplinkos srities išlaidas, 
naudodamos Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytą ES taksonomiją.

Or. en

Pakeitimas 138
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
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Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo 
papildo šį reglamentą, parengdama 
klimato srities išlaidų nustatymo 
metodiką, kai reikia, naudodama 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytą ES 
taksonomiją.

Or. en

Pakeitimas 139
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų, 
pagrįstų suderintais rodikliais ir gamtinio 
kapitalo apskaitos metodika, per tam tikrą 
laiką įvykdytinos ir moksliškai pagrįstos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo, 
atsparumo didinimo ir pertvarkos 
planuose. To konkretaus tikslo turi būti 
siekiama bendradarbiaujant su 
nepriklausomais mokslo srities 
specialistais ir atitinkamomis valstybėmis 
narėmis.

Or. en

Pakeitimas 140
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 141
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone 
užtikrinama, kad 40 proc. jos lėšų būtų 
skiriama klimato politikos veiksmams 
pagal Europos žaliojo kurso ir Paryžiaus 
susitarimo tikslus. Valstybės narės nustato 
ir seka klimato srities išlaidas 
naudodamos Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytą ES taksonomiją.

Or. en

Pakeitimas 142
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Agnès Evren, Roberta Metsola
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemonė neturi prieštarauti 
Sąjungos strateginiams ir ekonominiams 
interesams. Atsižvelgiant į tai parama 
neteikiama projektams, įtrauktiems į 
trečiųjų šalių strateginius investicijų 
planus.

Or. en

Pakeitimas 143
Edina Tóth, András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reformų ir atsparumo didinimo 
priemonę galima taikyti reformoms ir 
investicijoms, kurias valstybės narės 
pradėjo įgyvendinti po 2020 m. vasario 
1 d.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškią galutinę datą, kuria valstybės narės galėtų vadovautis rengdamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Tikslinga šią datą nustatyti krizės 
pradžioje, kad valstybės narės galėtų į savo planus įtraukti ir skubias su krize susijusias 
priemones.

Pakeitimas 144
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Priemonė nenaudojama 
periodinėms nacionalinėms biudžeto 
išlaidoms padengti ir ją teikiant laikomasi 
Sąjungos finansavimo papildomumo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 145
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 10 proc. sumos, kuri minima 5 
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, 
skiriama 5a straipsnyje nurodytiems 
Europos bendro intereso projektams 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 146
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
įskaitant institucinį informavimą apie 
Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 

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

šio Reglamento tikslais, taip pat išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama informacijos 
tvarkymui ir mainams, įskaitant 
institucines informacinių technologijų 
priemones, ir visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama kiekvieną 
priemonę. Ta pati išlaidų suma taip pat 
gali apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, projektų kokybės kontrolės ir 
stebėsenos vietoje išlaidas ir tarpusavio 
konsultavimo bei ekspertų darbo 
anticiklinių reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 147
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Europos bendro intereso projektai

5 straipsnio 1 dalies ba punkte nurodyta 
suma naudojama Europos bendro 
intereso projektams, kurie vykdomi visoje 
Europoje ir kuriais daug prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos bei 
prie ekonomikos gaivinimo po COVID-19 
krizės, finansuoti. Europos bendro 
intereso projektus deleguotaisiais aktais 
pristato Komisija, nurodydama juose 
dalyvaujančias valstybes nares, sumas, 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
prioritetinius projektus ar projektų tipus. 
Europos bendro intereso projektai:
 – tvarus turizmas;
– aviacijos pramonė; 
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 – susisiekimas vidaus vandenų keliais; 
 – ERTMS dėl Europos krovinių 
pervežimo koridorių.

Or. en

Pakeitimas 148
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasidalijamojo valdymo programų 

ištekliai Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 

Priemonei.
 Komisija tuos išteklius valdo tiesiogiai 
pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 149
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasidalijamojo valdymo programų 

ištekliai
Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 



AM\1211966LT.docx 103/124 PE655.963v01-00

LT

Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 150
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 151
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
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Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš Reglamento, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos 
dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje nurodytų 
atvejų, Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba 
mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 152
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
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Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 
su patikimu ekonomikos valdymu

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
reikalavimų nesilaikymas, susijęs su bet 
kuriuo iš Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl [(...)] [BNR], 
15 straipsnio 7 dalyje nustatytų atvejų, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas arba sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 
15 straipsnio 9 dalis.
2. Jeigu nutinka bet kuris iš Reglamento, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos 
dėl [...], 15 straipsnio 11 dalyje nurodytų 
atvejų, Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo panaikinamas 
pirmesnėje dalyje nurodytas termino 
sustabdymas ir procedūros arba 
mokėjimų sustabdymas.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 153
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 154
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos. Sprendimas 
susigrąžinti mokėjimus taikomas 
mokėjimams, kurie jau išmokėti pagal 
Priemonę ir kuriuos jau gavo atitinkama 
valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 155
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 156
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės demografine tendencija 
(atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus 
mažėjimo spartą), COVID-19 protrūkio 
poveikiu, bendruoju nacionaliniu produktu 
(BVP) ir santykiniu nedarbo lygiu.

Or. en

Pakeitimas 157
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį kvietimų teikti paraiškas, 
kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
nurodyta I priede.

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį kvietimų teikti paraiškas, 
kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. Bent 
80 proc. šių lėšų skiriama klimato, 
biologinės įvairovės ir aplinkosaugos 
veiksmams remti, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas su Europos žaliuoju 
kursu ir Paryžiaus susitarimu. Kiekviena 
valstybė narė gali teikti pasiūlymą, kad 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui įgyvendinti gautų 
didžiausią sumą neviršijančią sumą, 
atitinkančią jai paskirtą turimos paskirstyti 
sumos dalį, kaip nurodyta I priede.

Or. en

Pakeitimas 158
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas. Tuo tikslu ji 
paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti tuo 
laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai paskirtą 
turimos paskirstyti sumos dalį, kaip 
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nurodyta I priede. nurodyta I priede.

Or. en

Pakeitimas 159
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 160
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos reformos ir investicijos 
pagal 15 straipsnį;

b) papildomos anticiklinės reformos ir 
investicijos pagal 15 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 161
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 4. Paskolos parama atitinkamos 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 162
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) paskolos prašymo pagrindimas ir 
jos suma laikoma pagrįsta ir patikima 
atsižvelgiant į pertvarkos planus, 
papildomas reformas ir investicijas ir ar 

Or. en

Pakeitimas 163
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 164
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 165
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, 
kuris kartu yra Europos tvaraus augimo 
strategija ir Sąjungos įsipareigojimas 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, ne mažiau kaip 40 proc. 
kiekvienam ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui skirtos sumos 
nukreipiama klimato veiksmų 
integravimui ir 10 proc. – biologinės 
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įvairovės ir aplinkos tvarumo tikslams. 
Siekdama padėti valstybėms narėms 
įvykdyti šį reikalavimą, Komisija 
deleguotuoju aktu nustato atitinkamą 
metodiką, pagrįstą reglamentu (ES) 
2020/852 nustatyta ES taksonomija.

Or. en

Pakeitimas 166
Sirpa Pietikäinen

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, 
pertvarkos ir atsparumo didinimo planus. 
Šiuose planuose nustatoma atitinkamos 
valstybės narės ateinančių ketverių metų 
žaliosios pertvarkos reformų ir investicijų 
darbotvarkė. Finansavimo pagal šią 
priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo, pertvarkos ir 
atsparumo didinimo planuose numatomos 
tvarios pertvarkos reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 167
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
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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.

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 
Europos žaliojo kurso įgyvendinimo 
rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 168
Marian-Jean Marinescu

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 reformų ir investicijų darbotvarkė iki 
2024 m. gruodžio 31 d. 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 169
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, planai atitinka 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“ ir 
ne mažiau kaip 40 proc. kiekvienam 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui skirtos sumos 
nukreipiama klimato ir biologinės 
įvairovės veiksmų integravimui ir 
aplinkos tvarumo tikslams. Komisija 
deleguotuoju aktu priima veiksmingą 
metodiką, kad, vadovaujantis Reglamentu 
(ES) 2020/852 nustatytoje ES 
taksonomijoje išdėstytais kriterijais, būtų 
galima sekti, kaip šis reikalavimas 
įgyvendinamas ir kada jis įvykdomas.

Or. en

Pakeitimas 170
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybių narių galimybė naudotis 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone priklauso nuo to, kaip 
jose remiamas atitinkamos valstybės narės 
tikslas iki 2050 m. pasiekti Sąjungos 
neutralų poveikį klimatui.

Or. en

Pakeitimas 171
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld
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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 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslais, ypač 
pertvarka siekiant įgyvendinti 2030 m. 
Sąjungos klimato tikslus ir laikytis siekio 
iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui pagal [Reglamentą (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)], ir su skaitmenine pertvarka arba jų 
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 bei į savo 
ilgalaikes strategijas pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Siekiant užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais valstybėje narėje 
padedama iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, bent 37 proc. kiekvieno 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano sumos skiriama klimato 
politikos veiksmų integravimui ir 
10 proc. – išlaidų biologinei įvairovei 
tikslinei reikšmei.

_________________ _________________
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.
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22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 172
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 
pertvarka siekiant įgyvendinti 2030 m. 
Sąjungos klimato tikslus ir laikytis siekio 
iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui pagal [Reglamentą (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] 
ir su skaitmenine pertvarka arba jų 
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, taip pat į savo 
ilgalaikes strategijas pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Siekiant užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais valstybėse narėse būtų 
padedama iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, bent 37 proc. kiekvieno 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano sumos skiriama klimato 
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politikos veiksmų integravimui.
_________________ _________________
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 173
Bas Eickhout

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 
trajektorija, kuria siekiama, kad 
temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 °C, 
palyginti su ikipramoninio laikotarpio 
lygiu. Juose atsižvelgiama į atitinkamus 
konkrečios šalies uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus įgyvendinant Europos semestrą, 
visų pirma susijusius su žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka arba jos nulemtus. 
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. Taikant Priemonę 
remiama tik tokia veikla, kuria nedaroma 
reikšminga žala vienam ar daugiau 
aplinkos tikslų, nurodytų Reglamento 
(ES) 2020/852 9 straipsnyje, pagal to 
reglamento 17 straipsnio nuostatas, ir 
kuri vykdoma laikantis būtinųjų apsaugos 
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priemonių pagal Reglamento (ES) 
2020/852 18 straipsnį.

_________________ _________________
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 174
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
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 
bendrais ir konkrečiais Priemonės 
tikslais, kaip apibrėžta šio reglamento 4 
straipsnyje, ir su atitinkamais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, nustatytais 
įgyvendinant Europos semestrą 
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) 
2018/1999, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė taikoma 
investicijoms, kuriomis laikomasi 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“.

_________________
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21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.
22 […]

Or. en

Pakeitimas 175
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 planas turėtų derėti su 
valstybių narių nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į teritorinius teisingos pertvarkos 
planus pagal Teisingos pertvarkos fondą22 
ir į partnerystės susitarimus bei veiksmų 
programas pagal Sąjungos fondus.

_________________ _________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.
22 […] 22 […]

Or. en
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Pakeitimas 176
Petros Kokkalis

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 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. Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai suderinami 
su Europos žaliojo kurso tikslais, visų 
pirma su tikslu dėl poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 177
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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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 padeda 
įgyvendinti atitinkamas konkrečios šalies 
rekomendacijas, nustatytas įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtas, taip pat pasiekti Sąjungos 
poveikio klimatui neutralizavimo tikslą iki 
2050 m. ir naujus Sąjungos 2030 m. 
klimato politikos tikslus. Todėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 

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

žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais, ir jiems teikiama pirmenybė, be 
to, juose laikomasi Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytos ES taksonomijos ir 
visų pirma šiame reglamente nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“. 
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 kitas 
siektinas aplinkosaugos reikšmes, ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 179
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais, 
kylančiais įgyvendinant Europos žaliąjį 
kursą bei žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
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Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pagrindimas

Žaliasis kursas yra nauja Europos Sąjungos augimo strategija, joje nurodyta daug iniciatyvų 
ir teisėkūros pasiūlymų, prie kurių nėra pridėtas joks biudžetas. Tokia formuluotė suteikia 
pakankamai plačią, bet aiškesnę ir tikslingesnę aprėptį.

Pakeitimas 180
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionaliniai ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
visiškai atitinka Sąjungos klimato ir 
aplinkos srities tikslus, visų pirma dėl 
pertvarkos siekiant Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslų ir laikantis tikslo iki 
2050 m. neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui pagal [Reglamentą (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)], ir Sąjungos energetikos ir klimato 
politikos tikslus, nustatytus Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamente 
2018/19991a, ir juose laikomasi 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“. Iki 
2020 m. gruodžio 31 d. Komisija priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo papildo šį 
reglamentą nustatydama išsamias 
reikšmingos žalos nedarymo kriterijų 
taikymo taisykles pagal šį reglamentą.
_________________
1a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).
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