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Pakeitimas 181
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo planus neįtraukiamos 
investicijos, dėl kurių atsiranda 
susisaistymas su turtu, kuris trukdo siekti 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų.Visų pirma jos neapima investicijų, 
susijusių su:
a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimu, eksploatacija, pritaikymu 
arba eksploatacijos trukmės pratęsimu 
arba su branduolinių atliekų tvarkymu ir 
saugojimu;
b) iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 
paskirstymu, saugojimu ar deginimu;
c) atliekų šalinimu sąvartynuose;
d) atliekų deginimo įrenginiais;
e) oro uostų infrastruktūra, išskyrus 
atokiausiuose regionuose;
f) transporto priemonėmis su vidaus 
degimo varikliais.

Or. en

Pakeitimas 182
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 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo planus neįtraukiamos 
priemonės, kuriomis daroma didelė žala 
Reglamente (ES) 2020/852 išvardytiems 
aplinkos apsaugos tikslams pagal to paties 
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reglamento 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 183
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 184
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į uždavinius ir prioritetus, 
nustatytus pagal tuose reglamentuose 
nustatytas priemones.

3. Jeigu valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/2013 12 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 
vertinimas arba jeigu jai taikoma priežiūra 
pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/2002, šio reglamento nuostatos 
atitinkamai valstybei narei taikomos 
atsižvelgiant į prioritetus, nustatytus 
Komisijos ir nepriklausomų ekspertų.

Or. en
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Pakeitimas 185
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. šiuo reglamentu neleidžiama 
finansuoti viešojo sektoriaus investicinių 
projektų, kurie nesuderinami su klimato 
ir aplinkos apsaugos tikslais.Valstybės 
narės savo nacionaliniame ekonomikos 
atsparumo ir gaivinimo plane sudaro 
netinkamų finansuoti investicijų ir išlaidų 
kategorijų sąrašą, į kurį įtraukia bent šias 
sumas:
a) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu;
b) investicijos, susijusios su bioenergijos 
kuro, gaminamo iš nesupjaustytų medžių 
(įskaitant granules) ir pašarinių ar 
maistinių augalų, gamyba, perdirbimu, 
paskirstymu, saugojimu ar deginimu;
c) investicijos, susijusios su gyvų gyvūnų 
naudojimu eksperimentiniais ir mokslo 
tikslais tokiu mastu, kuriuo negali būti 
užtikrinama atitiktis Europos konvencijai 
dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo 
tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų 
apsaugos;
d) investicijos, susijusios su veikla, kai 
gyvi gyvūnai naudojami pramogoms;
e) investicijos į gyvulininkystę, nebent ji 
būtų diversifikuota ir pereitų prie mišraus 
ūkininkavimo, įskaitant agrarinę 
miškininkystę bei gyvulių vieneto 
tankumo mažinimą;
f) investicijos į hidroenergija, išskyrus 
investicijas į vėlesnį modifikavimą į 
natūraliai žvejybai būdingus žuvų 
migracijos kelius;
g) investicijos į žvejyba ir žuvų 
perdirbimą, išskyrus vykdomus 
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trumpesniuose nei 12 metrų ilgio 
laivuose, žvejybą, vykdomą laikantis 
mažos apimties žvejybos plano, 
atsižvelgiant į moksliškai patvirtintą 
didžiausią galimą tausios žvejybos 
laimikį;
h) investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą, 
išskyrus ekstensyviąsias pusiau natūralias 
šlapynes arba uždarosios grandinės 
recirkuliacijos sistemas, kuriose 
naudojamas visiškai augalinis pašaras;
i) investicijos į transporto pajėgumų 
didinimą.
j) investicijos į miško vertės grandines, 
išskyrus atvejus, kai jos yra susijusios su 
gamybos ir medienos ruošos praktika 
pagal Biologinei įvairovei palankaus 
miško įveisimo ir miško atželdinimo bei 
natūralios ir natūralios miškininkystės 
praktikos1agaires;
k) investicijos į miško įveisimo projektus, 
kurie neatitinka Deleguotojo reglamento 
(EB) Nr. 807/2014 6 straipsnyje nustatytų 
sąlygų;
l) investicijos į drėkinimo plėtrą upių 
baseinuose, kuriuose vandens telkinių 
kiekybinė būklė yra prastesnė nei gera 
pagal naujausią upių baseinų valdymo 
planą, suderintą su Vandens pagrindų 
direktyva;
m) investicijos į didelės apimties 
projektus, kuriuos valstybės narės pasiūlė 
finansuoti pagal sanglaudos politiką 
dabartinėse, būsimose ar ankstesnėse 
daugiametėse finansinėse programose ir 
kurie buvo laikomi netinkamais 
finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 186
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. pagal šio reglamento 15 straipsnį 
priimti nacionaliniai ekonomikos 
atsparumo ir gaivinimo planai turi atitikti 
Sąjungos neutralaus poveikio klimatui 
tikslą ir Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytą ES taksonomiją ir tame 
reglamente nurodytą „nedaryti didelės 
žalos“principą. Jokia veikla ir priemonė, 
įgyvendinama pagal nacionalinius 
ekonomikos atsparumo ir gaivinimo 
planus neturėtų iš esmės pakenkti ES 
taksonomijos, nustatytos Reglamentu 
(ES) 2020/852, aplinkosaugos tikslams. 
investicijos, susijusios su iškastinio kuro 
ir durpių išgavimu, gamyba, perdirbimu, 
platinimu, sandėliavimu, transportavimu, 
perdavimu ar deginimu, nėra 
įtraukiamos.

Or. en

Pakeitimas 187
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas oficialiai 
pateikiamas ne vėliau kaip praėjus trims 
mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Nuo 2020 m. spalio 
15 d. valstybė narė gali pateikti plano 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 188
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 189
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 190
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 

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

konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus;

raidė a pakeičiama raide c;

Or. en

Pakeitimas 191
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis, kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, 
kaip juo laikomasi pagal šį reglamentą 
parengtų principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ įgyvendinimo gairių, o taip pat taip 
pat paaiškinimą, kaip plane bus gerokai 
sumažintas investicijų trūkumas pereinant 
prie neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos; tais atvejais, kai pagal 
Priemonę remiama daug anglies dioksido 
išskiriančio sektoriaus bendrovė, valstybės 
narės turi atskleisti, kaip bendrovė 
planuoja suderinti savo verslo modelį su 
Paryžiaus klimato susitarimu ir 
susijusiais ES klimato bei aplinkosaugos 
tikslais, taip pat paskelbti bendrovės 
pertvarkos planus;

Or. en

Pakeitimas 192
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės tvaraus 
ekonomikos augimo potencialas, 
gerinamas darbo vietų kūrimas ir 
ekonominis, aplinkos apsaugos bei 
socialinis atsparumas, visų pirma, siekiant 
sustiprinti jos atsparumą ir sumažinti jos 
pažeidžiamumą dėl neigiamo klimato 
kaitos poveikio, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 193
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

raidė b pakeičiama raide a;

Or. en

Pakeitimas 194
Sirpa Pietikäinen

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

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

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės aplinkos 
atžvilgiu tvaraus ekonomikos augimo 
potencialas, gerinamas darbo vietų kūrimas 
ir ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis bei jo indėlis į tvarią pertvarką ir 
tai, kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 195
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 196
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie:
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uždavinių;
(i) Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų, visų pirma tai, kaip:
- perėjimo prie Sąjungos 2030 m. klimato 
srities tikslų ir atitinkamo suderinamumo 
su Sąjungos neutralizuoto poveikio 
klimatui tikslais iki 2050 m. pagal 
[Reglamentą (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralizuoto poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)];
- priemonių atitikimo Reglamente (ES) 
2020/852 nurodytam principui 
„nepadarykime didelės žalos“;
priemonės padės pasiekti 37 % klimato 
aspekto integravimo tikslą kiekviename 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo plane 
ir gerokai sumažinti klimatui 
nekenkiančių investicijų trūkumą, 
prireikus naudojant Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytą ES taksonomiją;ir
(ii) skaitmeninės pertvarkos arba dėl to 
iškylančių uždavinių sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 197
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių, įskaitant paaiškinimą dėl:
- jų suderinamumo su Sąjungos 
neutralizuoto poveikio klimatui tikslais ir 
ir tarpiniais tikslais, kaip išdėstyta 
Reglamento 2020/XXX 2 straipsnyje, 
kuriuo nustatoma neutralizuoto poveikio 
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klimatui užtikrinimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisė)];
- jų suderinamumo su Sąjungos ir 
nacionaliniais neutralizuoto poveikio 
klimatui tikslais ir tikslais, kaip išdėstyta 
Reglamente 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
neutralizuoto poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)];
(iii) planuojamo jų naudojimo 
integruotam nacionaliniam energetikos ir 
klimato srities veiksmų planui ir 
Komisijos rekomendacijų dėl integruoto 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano įgyvendinimo;
(iv) jų indėlio į atnaujintą integruotą 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą, nurodytą Reglamento 
(ES) 2018/1999 14 straipsnyje, siekiant 
padidinti jo užmojus.

Or. en

Pakeitimas 198
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti ne vėliau kaip iki 2050 m. pereiti 
prie tvarios ir neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos, visų pirma 
jo indėlis siekiant Sąjungos klimato ir 
tvarumo politikos tikslų, atsižvelgiant į 
nacionaliniuose klimato ir energetikos 
planuose nustatytus tikslus ir Sąjungos 
klimato srities tikslus, nustatytus 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralaus poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
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Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)], ir jų indėlis 
sprendžiant dėl šio perėjimo iškylančius 
socialinius, ekonominius ar aplinkos 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 199
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) paaiškinimas, kaip plane numatytos 
priemonės dera su būdu, kuriuo siekiama, 
kad pasaulio temperatūra nepadidėtų 
daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir kaip 
tikimasi, kad jos padės siekti Sąjungos 
klimato ir aplinkos apsaugos tikslų arba 
spręsti dėl jų iškylančius uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 200
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 201
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Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 202
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 203
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
15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip tikimasi, kad 
plane numatytos priemonės padės stiprinti 
sveikatos priežiūros sistemų atsparumą 
rengiantis būsimoms pandemijoms, 
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pagerinti visuomenės sveikatos būklę, 
užtikrinti, kad žmonės būtų sveikesni, 
todėl mažiau jautrūs grėsmėms sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 204
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išsamus paaiškinimas, kaip 
numatytomis priemonėmis tikimasi 
užtikrinti, kad bent 40 % ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
prašomos sumos būtų skiriama klimato ir 
biologinės įvairovės veiksmų ir aplinkos 
tvarumo tikslų integravimui, laikantis 14 
straipsnio 1 ir 2 dalies;

Or. en

Pakeitimas 205
Petros Kokkalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemonių derėjimo su Europos 
žaliojo kurso tikslais pagrindimas ir kelias 
į poveikio klimatui neutralumą, kaip 
numatyta [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 206
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) numatomi etapai, kuriais siekiama 
įgyvendinti Europos žaliojo kurso ir jo 
strategijų bei teisėkūros iniciatyvų 
aplinkosaugos tikslus ir uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 207
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 208
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip priemonės 
padės pasiekti 10 % išlaidų biologinei 
įvairovei tikslą;

Or. en
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Pakeitimas 209
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis bus prisidėta 
prie Sąjungos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimų, visų pirma susijusių 
dokumentų, priimtų per naujausią 
Europos semestrą, Paryžiaus susitarimą, 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų 
atnaujinimuose pagal Reglamentą (ES) 
2018/1999, teritoriniuose pertvarkos 
planuose finansuojamuose iš Teisingos 
pertvarkos fondo, partnerystės 
susitarimuose ir veiksmų programose, 
finansuojamose iš kitų Sąjungos fondų, 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 210
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos ir 
(arba) dėl jų iškylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 211
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įrodymas, kad plane numatytos 
reformos ir investicijos atitinka 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
principą „nedaryti didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 212
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 213
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) paaiškinimas, kaip į planą buvo 
įtrauktas lyčių aspektas ir kaip juo 
prisidedama siekiant lyčių pusiausvyra 
grindžiamo ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 214
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
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Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama kurti 
Europos pridėtinę vertę:

Or. en

Pakeitimas 215
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės 
reikšmės, siektinos reikšmės ir 
orientacinis tvarkaraštis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos reformų ir investicijų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir orientacinis tvarkaraštis;
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Or. en

Pakeitimas 217
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo nustatytų 
terminų ir moksliškai pagrįstais 
duomenimis paremtos tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 218
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

d) numatomos laikotarpio iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. reformų ir laikotarpio iki 
2027 m. gruodžio 31 d. investicijų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir orientacinis tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 219
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) netinkamų finansuoti projektų ir 
veiksmų rūšių sąrašas, kuriame 
nurodomos bent 14 straipsnyje išvardytos 
rūšys;

Or. en

Pakeitimas 220
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 
išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms bei 
neveiklumo išlaidas, susijusias su 
perėjimu prie aplinkos ir klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 221
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų reformų ir 
investicijų išlaidos (taip pat vadinamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatomomis 

f) visos numatomos į pateiktą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktų anticiklinių 
reformų ir investicijų išlaidos (taip pat 
vadinamos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano visomis 
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išlaidomis), paremtos tinkamu pagrindimu, 
ir jų proporcingumas numatomam 
poveikiui ekonomikai ir darbo vietoms;

numatomomis išlaidomis), paremtos 
tinkamu pagrindimu, ir jų proporcingumas 
numatomam poveikiui ekonomikai ir darbo 
vietoms;

Or. en

Pakeitimas 222
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) f punkte nurodyto ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo plano numatomų 
bendrų išlaidų, skirtų tvariai ekonominei 
veiklai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
2020/852, dalis, suskirstyta pagal aplinkos 
apsaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 223
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano darnos pagrindimas;

i) bendro ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo plano nuoseklumo ir jo darnos 
su Europos žaliuoju kursu, pagrindimas;

Or. en

Pakeitimas 224
Sirpa Pietikäinen

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

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

j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, įskaitant pasiūlytas 
nustatytus terminus turinčias ir 
moksliškai pagrįstais duomenimis 
paremtas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes bei susijusius tvarumo rodiklius, 
skirtus įvertinti pažangą siekiant 
aplinkosaugos tikslų ir laikantis 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos;

Or. en

Pakeitimas 225
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. bent 40 % numatomų bendrų 2 
dalies f punkte nurodyto ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo plano išlaidų 
skiriama veiklai, kuria iš esmės 
prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo arba prisitaikymo prie jos 
pagal Reglamento (ES) 2020/852 10 ir 11 
straipsnius Bent 10 % numatomų 
bendrų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo plano išlaidų papildomai 
skiriama veiklai, kuria iš esmės padedama 
siekti bet kurių kitų aplinkos apsaugos 
tikslų pagal tą reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 226
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Prieš patvirtindamos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo planą, valstybės 
narės konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant ekonominius ir 
socialinius partnerius, pilietinės 
visuomenės atstovus, ekspertus, mokslinių 
tyrimų įstaigas, darbdavius, profesines 
sąjungas ir bendruomenines organizacijas 
pagal [Reglamento (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo bendros nuostatos 
ir tų subjektų bei Prieglobsčio ir 
migracijos fondo finansinės taisyklės, 
Vidaus saugumo fondo ir Vizų 
reglamento] [6] straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 227
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės užtikrina atitiktį SESV 107 
straipsniui ir valstybės pagalbos teisės 
aktų sistemai.  Valstybės narės gali prašyti 
Komisijos surengti keitimąsi gerąja 
patirtimi, kad prašymą teikiančios 
valstybės narės galėtų pasinaudoti kitų 
valstybių narių patirtimi. Valstybės narės 
taip pat gali prašyti techninės paramos 
pagal techninės paramos priemonę pagal 
jos reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 228
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekviena valstybė narė užmezga 
partnerystę su kompetentingomis regionų 
ir vietos valdžios institucijomis, pilietine 
visuomene, aplinkosaugos partneriais ir 
įstaigomis, atsakingomis už socialinės 
įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų 
teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą. Valstybė narė tuos partnerius 
įtraukia į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo priemonės rengimą, 
įgyvendinimą ir stebėseną. Partnerystė 
organizuojama ir įgyvendinama laikantis 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014 1a . 

Or. en

Pakeitimas 229
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija viešojoje skaitmeninėje 
platformoje skelbia nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų projektus ir galutines 
versijas, taip pat prieš patvirtinimą 
pateiktas rekomendacijas, kaip pagerinti 
tuos planus.

Or. en

Pakeitimas 230
Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, 
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plane pateiktą informaciją, ir, jei reikia, 
pagal techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 
techninės paramos informaciją.

Or. en

Pakeitimas 231
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
atitinkamos valstybės narės nacionalinėje 
reformų programoje ir nacionaliniame 
energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
pateiktą informaciją, ir, jei reikia, pagal 
techninės paramos priemonę gautą 

2. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama 
atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, 
Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, įgytą 
įgyvendinant Europos semestrą, taip pat į 
pagrindimą ir atitinkamos valstybės narės 
pateiktus elementus, kaip nurodyta 15 
straipsnio 3 dalyje, ir į visą kitą susijusią 
informaciją, įskaitant, pirmiausia, 
nacionalinėje reformų programoje, 
teisingos pertvarkos plane ir 
nacionaliniame energetikos ir klimato 
srities veiksmų plane pateiktą informaciją, 
ir, jei reikia, pagal techninės paramos 
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techninės paramos informaciją. priemonę gautą techninės paramos 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 232
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį pereinant link 
tvarios ir klimato atžvilgiu neutralios 
Europos ekonomikos vėliausiai iki 
2050 m. bei indėlį į skaitmeninę pertvarką, 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 233
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įvertina gaivinimo ir 
atsparumo plano svarbą ir darną, ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 234
Michal Wiezik, Lídia Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį į Žaliąjį kursą ir 
žaliąja bei skaitmeninę pertvarkas ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 235
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 236
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas dera su šio 
reglamento apimtimi, kaip nurodoma 3 
straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimas 237
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 238
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

raidė a pakeičiama raide d

Or. en

Pakeitimas 239
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 240
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Norint gauti paramą, kuri pirmiausia turi būti siejama su ekonominiais, socialiniais ir 
sveikatos poreikiais, ypač esant dabartinei COVID-19 pandemijos padėčiai, negali būti 
keliamos ideologinės sąlygos.

Pakeitimas 241
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie:

i) Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
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tikslų, visų pirma tai, kaip:
- priemonių, skirtų perėjimui prie 
Sąjungos 2030 m. klimato srities tikslų ir 
atitinkama suderinamumas su Sąjungos 
neutralizuoto poveikio klimatui tikslais iki 
2050 m. pagal [Reglamentą (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma 
neutralizuoto poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)];
- priemonių atitikimo Reglamente (ES) 
2020/852 nurodytam principui 
„nepadarykime didelės žalos“;
- priemonių, kurios padės pasiekti 37 % 
klimato aspekto integravimo tikslą 
kiekviename gaivinimo ir atsparumo 
plane ir gerokai sumažinti klimatui 
nekenkiančių investicijų trūkumą, 
prireikus naudojant Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytą ES taksonomiją;taip 
pat
(ii) skaitmeninės pertvarkos arba dėl to 
iškylančių uždavinių sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 242
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) paaiškinimas, ar plane yra 
numatytos priemonės, kuriomis 
veiksmingai prisidedama ne vėliau kaip iki 
2050 m. pereiti prie tvarios ir 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos, visų pirma jo indėlis siekiant 
Sąjungos tvarumo politikos tikslų, 
atsižvelgiant į nacionaliniuose klimato ir 
energetikos planuose nustatytus tikslus ir 
Sąjungos klimato srities tikslus, 



AM\1212482LT.docx 33/85 PE657.228v01-00

LT

nustatytus [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma neutralaus poveikio 
klimatui užtikrinimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisė)], ir jų indėlis 
sprendžiant dėl šio perėjimo iškylančius 
socialinius, ekonominius ar aplinkos 
uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 243
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kaip planas veiksmingai prisideda 
prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, 
laikantis Reglamente (ES) 2020/852 
nustatytos ES taksonomijos ir tame 
pačiame reglamente nurodyto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“; ir kaip šiuo 
planu prisidedama prie nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose išdėstytų tikslų ir prie perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui ne 
vėliau kaip iki 2030 m. arba 2050 m., taip 
pat prie tikslų, nustatytų pagal 
[Reglamentą (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralaus poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)];

Or. en

Pakeitimas 244
Bas Eickhout

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

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

b) ar planas atitinka būdą apriboti 
pasaulinės temperatūros kilimą, kad jis 
neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, visų 
pirma atsižvelgiant į galimą 
priklausomybės nuo anglies dioksido 
poveikį, ir ar jame yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos 
klimato ir aplinkos tikslų įgyvendinimo 
arba dėl jos kylančių uždavinių sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 245
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie uždavinių, 
susijusių su 3 ir 4 straipsniuose nustatyta 
taikymo sritimi ir tikslais, sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 246
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Komisija parengia vertinimų 
santrauką, kurioje nurodoma, ar 
planuose numatyta veikla atitinka 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
principą „nedaryti didelės žalos“. 
Komisija taip pat parengia vertinimą, ar 
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planai atitinka 4 straipsnyje nustatytus su 
klimatu ir aplinka susijusius tikslus. 
Komisija šiuos vertinimus skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 247
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane teisingai pripažįstami 
tinkami finansuoti veiksmai; ar jame nėra 
netinkamų finansuoti investicijų, kurios 
turi būti bent jau paminėtos šio 
reglamento 14 straipsnyje.
Komisija įvertina planą ir kartu su 
valstybe nare užtikrina, kad nebūtų 
investicijų, kurios būtų nesuderinamos su 
atitinkamomis konkrečiai šaliai 
kylančiomis problemomis ir Europos 
žaliojo kurso bei žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimu.

Or. en

Pakeitimas 248
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane numatytos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios pertvarkos arba sprendžiamo 
dėl jos kylantys uždaviniai; ar bent 40 % 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui prašomos sumos būtų 
skiriama klimato ir biologinės įvairovės 
veiksmų ir aplinkos tvarumo tikslų 
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integravimui, remiantis Komisijos pagal 
14 straipsnio 1 a dalį pateikta metodika;

Or. en

Pakeitimas 249
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 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane numatytos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama 
stiprinant sveikatos priežiūros sistemų 
atsparumą rengiantis būsimoms 
pandemijoms, gerinant visuomenės 
sveikatos būklę, užtikrinant, kad žmonės 
būtų sveikesni, todėl mažiau jautrūs 
grėsmėms sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 250
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie 
skaitmeninės pertvarkos arba sprendžiami 
dėl jos kylantys uždaviniai;

Or. en

Pakeitimas 251
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paaiškinimas, kaip priemonės 
padės pasiekti 10 % išlaidų biologinei 
įvairovei tikslą;

Or. en

Pakeitimas 252
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar planas dera su ir juo 
prisidedama prie nacionalinių reformų 
programų, nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų ir jų 
atnaujinimų pagal Reglamentą (ES) 
2018/1999, prie teritorinio teisingos 
pertvarkos plano pagal teisingos 
pertvarkos fondą ir prie partnerystės 
susitarimų bei veiksmų programų pagal 
kitus Sąjungos fondus;

Or. en

Pakeitimas 253
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar valstybių narių pateiktas 
pagrindimas, kuriuo įrodoma, kad visos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo plane 
numatytos reformos ir investicijos atitinka 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
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principą „nedaryti didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 254
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie 
skaitmeninės pertvarkos arba sprendžiami 
dėl jos kylantys uždaviniai;

Or. en

Pakeitimas 255
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

raidė d pakeičiama raide a;

Or. en

Pakeitimas 256
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Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 258
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) ar valstybės narės pateiktas 
numatytų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų bendros 
sumos pagrindimas pakankamas 
reikalingai pažangai siekiant aplinkos 
apsaugos tikslų pasiekti ir yra pagrįstas 
poveikiui ekonomikai bei užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 259
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumos pagrindimas yra proporcingas 
numatomam poveikiui ekonomikai ir 
užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 260
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar aplinkos apsaugos tikslams 
skirto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
plano išlaidų sąmata yra patikima ir 
atitinka 15 straipsnio 3a dalies 
reikalavimus;
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Or. en

Pakeitimas 261
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicijų projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, derančius su Europos 
žaliuoju kursu;

Or. en

Pakeitimas 262
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 263
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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fa) ar buvo tinkamai konsultuotasi su 
visais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kaip nurodyta 15 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 264
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) 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.

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, nustatytų 
terminų ir moksliškai pagrįstais 
duomenimis paremtas tarpines reikšmes 
bei siektinas reikšmes ir tvarumo rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 265
Edina Tóth, András Gyürk

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Mažiau turtingoms valstybėms narėms, kurių skolos lygis yra santykinai mažesnis, labiau 
reikia investicijų į infrastruktūrą, o ne struktūrinių reformų, kad būtų galima pagyvinti 
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ekonomiką ir sušvelninti krizės poveikį.

Pakeitimas 266
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) ar valstybė narė laikosi Sąjungos 
vertybių, įtvirtintų SESV 2 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 267
Petros Kokkalis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekdama įvertinti, ar valstybės 
narės pateiktu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo planu veiksmingai 
prisidedama prie žaliosios pertvarkos, 
kaip nustatyta 16 straipsnio 3 dalies b 
punkte, Komisija taiko priemones ir 
kriterijus, nustatytus Reglamente (ES) 
2020/852 patvirtintoje ES taksonomijoje.

Or. en

Pakeitimas 268
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įgyvendinimo aktu priima sprendimą. 
Sprendimas grindžiamas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
vertinimu ir bendravimu su atitinkama 
valstybe nare, taip pat atsižvelgiant į 
galimas korekcijas. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įvertina teigiamai, tame sprendime 
išdėstomi reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pakeitimas 269
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 270
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 271
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 272
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 273
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas.

c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas ir taikoma šio straipsnio 5 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 274
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu ekonomikos gaivinimo ir c) kad atitinkamai valstybei narei 
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atsparumo didinimo planas neatitinka 16 
straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis 
įnašas neskiriamas.

būtų skirtas finansinis įnašas, ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
pirmiausia turi atitikti ekonominius, 
socialinius ir sveikatos poreikius.

Or. es

Pagrindimas

Norint gauti paramą, kuri pirmiausia turi būti siejama su ekonominiais, socialiniais ir 
sveikatos poreikiais, ypač esant dabartinei COVID-19 pandemijos padėčiai, negali būti 
keliamos ideologinės sąlygos.

Pakeitimas 275
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
atitinkamas nustatytų terminų ir 
moksliškai pagrįstais duomenimis 
paremtas gaivinimo, pertvarkos ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes;

Or. en

Pakeitimas 276
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma;

b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo, pertvarkos ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų suma bei 
neveiklumo išlaidų tvarumo atžvilgiu, 
suma;
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Or. en

Pakeitimas 277
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatytų visų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų suma;

b) anticiklinių reformų ir investicinių 
projektų aprašymas ir numatytų visų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų suma;

Or. en

Pakeitimas 278
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kiek tai susiję su reformų 
užbaigimu, laikotarpis, iki kurio pabaigos 
turi būti įgyvendintos reformos, baigiasi 
ne vėliau kaip per ketverius metus po 
sprendimo priėmimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 279
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 280
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atitinkami rodikliai, susiję su 
numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir

e) suderinti tvarumo rodikliai, susiję 
su numatytų tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių pasiekimu, ir taip pat

Or. en

Pakeitimas 281
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka;

f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų ir 
nepriklausomų audito ataskaitų, tvarka.

Or. en

Pakeitimas 282
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

didinimo plano įvertina neigiamai, su šiuo 
sprendimu kartu pateikiamas pagrįstas 
vertinimas. Atitinkama valstybė narė gali 
pateikti kitą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir taip pat 
pasinaudoti techninės pagalbos priemone.

Or. en

Pakeitimas 283
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 
narė pateikė pasiūlymą, praneša apie 
tinkamai pagrįsto vertinimo išvadas.

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
tris mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, praneša apie tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas.

Or. en

Pakeitimas 284
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 4 dalies d punkte nurodyta 
įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, e 
punkte nurodyti atitinkami rodikliai, 
susiję su numatytų tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių pasiekimu, f punkte 
nurodyta Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka 
ir, jei taikoma, g punkte nurodytos su 
paskolos paramos išmokėjimu susijusios 
papildomos tarpinės reikšmės ir siektinos 

6. 4 dalies d punkte nurodyta 
įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, f 
punkte nurodyta Komisijos užtikrinamos 
prieigos prie pagrindinių susijusių 
duomenų tvarka ir, jei taikoma, g punkte 
nurodytos su paskolos paramos 
išmokėjimu susijusios papildomos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės išsamiau 
išdėstomi veiklos susitarime, dėl kurio 
priėmus 1 dalyje nurodytą sprendimą turi 
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reikšmės išsamiau išdėstomi veiklos 
susitarime, dėl kurio priėmus 1 dalyje 
nurodytą sprendimą turi susitarti 
atitinkama valstybė narė ir Komisija.

susitarti atitinkama valstybė narė ir 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 285
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 286
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano dalinį keitimą, 
Komisija pagal 16 straipsnio nuostatas 
įvertina naująjį pasiūlymą ir per tris 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 287
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
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius 
nuo oficialaus prašymo pateikimo 
prašymą atmeta, atitinkamai valstybei 
narei suteikusi galimybę per vieną mėnesį 
nuo pranešimo apie Komisijos išvadas 
pateikti savo pastabas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 288
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
po paskutinio savo integruotų 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų atnaujinimo, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) 2018/1999 
[Valdymo reglamento] 14 straipsnyje, 
valstybės narės atnaujina 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
planus, kad būtų atsižvelgta į tuose 
atnaujintuose nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose nustatytą didesnį užmojį.

Or. en

Pakeitimas 289
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą. Šiame 
straipsnyje nurodyti Komisijos sprendimai 
priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais. 
Šiame straipsnyje nurodyti Komisijos 
sprendimai priimami laikantis 27 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 290
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 291
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Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 292
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 

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

patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės. 
Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
17 straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Komisijai padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 293
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 294
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidžiant įsipareigojimus, įskaitant 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
principą „nedaryti didelės žalos“ bei 
nesiimant pereinamojo laikotarpio plane 
nustatytų būtinų priemonių, išmokėtos 
dalys susigrąžinamos iš atitinkamos 
valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 295
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 296
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei 
narei galimybę per du mėnesius nuo 

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

pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina ir 
susigrąžina finansinio įnašo sumą.

Or. en

Pakeitimas 297
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 298
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių 
nuo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
sprendimo priėmimo dienos atitinkama 
valstybė narė nepadaro apčiuopiamos 
pažangos, susijusios su bet kuria 
atitinkama tarpine reikšme ir siektina 
reikšme, finansinio įnašo suma 
panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

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

Or. en

Pakeitimas 299
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama pagal Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalį.

7. Jeigu per aštuoniolika mėnesių nuo 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos atitinkama valstybė narė 
nepadaro apčiuopiamos pažangos, 
susijusios su bet kuria atitinkama tarpine 
reikšme ir siektina reikšme, finansinio 
įnašo suma panaikinama ir susigrąžinama 
pagal Finansinio reglamento 14 straipsnio 
1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 300
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkama valstybė narė kasmet praneša 
apie pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus.
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kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 301
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus ir pažangą laikantis ES 
taksonomijos, nustatytos Reglamentu 
(ES) 2020/852, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus. Šiuo 
tikslu valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose, kurios naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 302
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 303
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 304
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 

Išbraukta.
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su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 305
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, patikimai, 
nepriklausomai, efektyviai ir laiku, bei 
skelbiami viešai. Todėl Sąjungos lėšų 
gavėjams nustatomi proporcingi ataskaitų 
teikimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 306
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės įgyvendinimo metinę 
ataskaitą, visų pirma apie valstybių narių 
padarytą pažangą siekiant Reglamentu 
(ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 307
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie atitinkamų valstybių narių 
pagal šią Priemonę parengtų ekonomikos 
gaivinimo, pertvarkos ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą ir 
apie tai, kaip laikomasi Reglamente (ES) 
2020/852 nurodyto principo „nedarykime 
didelės žalos“.

Or. en

Pakeitimas 308
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašas Priemonės tikslams 
įgyvendinti.

b) pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašas Priemonės tikslams 
įgyvendinti, o ypač - tvariai pertvarkai 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 309
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) indėlis siekiant Sąjungos klimato 
ir tvarumo politikos tikslų, visų pirma 
Sąjungos klimato srities tikslų, nustatytų 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
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nustatoma neutralizuoto poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)], bei nacionaliniuose 
klimato ir energetikos planuose nustatytų 
prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 310
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Priemonės dalis, kuria 
prisidedama prie Sąjungos klimato ir 
aplinkos tikslų įgyvendinimo, remiantis 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytais 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 311
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 312
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė. Joje taip pat aptariama, ar 
visi tikslai ir veiksmai tebėra aktualūs.

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis ir 
išteklių naudojimo efektyvumas.

Or. en

Pakeitimas 313
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus kartu su vertinimu 
pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį 
reglamentą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 314
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šiuo reglamentu nustatytų 
priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį. ypač 
atsižvelgiant į siekiamus Sąjungos klimato 
ir aplinkosaugos politikos tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 315
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 316
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, aiškiai pažymint 
finansavimą kaip Sąjungos finansavimą 
ir teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę. Lėšų gavėjai užtikrina 
Priemonės išlaidų matomumą aiškiai 
pažymėdami, kad projektai remiami pagal 
„ES ekonomikos gaivinimo iniciatyvą“.

Or. en

Pakeitimas 317
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su pagal šį 
reglamentą nustatytomis priemonėmis, jų 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Pagal šį reglamentą nustatytoms 
priemonėms skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 318
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— gyventojų skaičių; - Demografinės tendencijos

Or. en

Pakeitimas 319
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimas ir pažanga siekiant 
tvaraus perėjimo pagal ES taksonomiją, 
nustatytą Reglamentu (ES) 2020/852
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Or. en

Pakeitimas 320
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų ir 
nustatyti finansinį įnašą atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytus tikslus ir kitus 
atitinkamus reikalavimus. Šios gairės visų 
pirma yra vertinimo kriterijų taikymo ir 
finansinio įnašo nustatymo, kaip 
atitinkamai nurodyta 16 straipsnio 3 dalyje 
ir 17 straipsnio 3 dalyje, pagrindas.

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl ekonomikos 
gaivinimo, atsparumo didinimo ir 
pertvarkos planų bei nustatyti finansinį 
įnašą atsižvelgiant į šiame reglamente 
nustatytus tikslus ir kitus atitinkamus 
reikalavimus. Šios gairės visų pirma yra 
vertinimo kriterijų taikymo ir finansinio 
įnašo nustatymo, kaip atitinkamai nurodyta 
16 straipsnio 3 dalyje ir 17 straipsnio 
3 dalyje, pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 321
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteikti papildomos informacijos 
apie vertinimo kriterijus ir numatyti 
vertinimo sistemą, kuri turi būti sukurta 
siekiant užtikrinti teisingą ir skaidrų 
procesą, ir

b) suteikti papildomos informacijos 
apie vertinimo kriterijus ir numatyti su 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytą ES 
taksonomija suderintą reitingų sistemą, 
kuri turi būti sukurta siekiant užtikrinti 
teisingą ir skaidrų procesą, taip pat

Or. en

Pakeitimas 322
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios gairės yra priemonė, padedanti 
Komisijai vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų remiamos svarbios, 
didelės pridėtinės vertės reformos ir 
viešosios investicijos, kartu užtikrinant 
vienodas sąlygas visoms valstybėms 
narėms.

Šios gairės yra priemonė, padedanti 
Komisijai vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir užtikrinti, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais būtų remiamos svarbios, 
didelės pridėtinės vertės tvarios pertvarkos 
reformos ir viešosios investicijos, kartu 
užtikrinant vienodas sąlygas visoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 323
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį į tvarią ir neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos vėliausiai 
iki 2050 m. pertvarką ir jos skaitmeninę 
pertvarką, ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 324
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką 
ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Pagal 16 straipsnio 3 dalį Komisija 
įvertina gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planų svarbą ir darną, o tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 325
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas dera su šio 
reglamento apimtimi, kaip nurodoma 3 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 326
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 327
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

raidė a pakeičiama raide d

Or. en

Pakeitimas 328
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 329
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) paaiškinimas, ar plane yra 
numatytos priemonės, kuriomis 
veiksmingai prisidedama ne vėliau kaip iki 
2050 m. pereiti prie tvarios ir 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos, visų pirma jo indėlis siekiant 
Sąjungos tvarumo politikos tikslų, 
atsižvelgiant į nacionaliniuose klimato ir 
energetikos planuose nustatytus tikslus ir 
Sąjungos klimato srities tikslus, 
nustatytus [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma neutralaus poveikio 
klimatui užtikrinimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisė)], ir jų indėlis 
sprendžiant dėl šio perėjimo iškylančius 
socialinius, ekonominius ar aplinkos 
uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 330
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar planas atitinka būdą apriboti 
pasaulinės temperatūros kilimą, kad jis 
neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, visų 
pirma atsižvelgiant į galimą 
priklausomybės nuo anglies dioksido 
poveikį, ir ar jame yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos 
klimato ir aplinkos tikslų įgyvendinimo 
arba dėl jos kylančių uždavinių sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 331
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar planu veiksmingai prisidedama 
prie perėjimo prie žaliosios ekonomikos ir 
skaitmeninių technologijų ir dėl to 
kylančių problemų sprendimo laikantis 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir tame reglamente nurodyto 
principo „nepadaryk didelės žalos“, kaip 
būtinos bet kokio finansavimo pagal 
Priemonę sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 332
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
II priedo 2 punkto 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane numatytos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama 
stiprinant sveikatos priežiūros sistemų 
atsparumą rengiantis būsimoms 
pandemijoms, gerinant visuomenės 
sveikatos būklę, užtikrinant, kad žmonės 
būtų sveikesni, todėl mažiau jautrūs 
grėsmėms sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 333
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie 
skaitmeninės pertvarkos arba sprendžiami 
dėl jos kylantys uždaviniai;

Or. en

Pakeitimas 334
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar valstybių narių pateiktas 
pagrindimas, kuriuo įrodoma, kad visos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo plane 
numatytos reformos ir investicijos atitinka 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
principą „nedaryti didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 335
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie 
skaitmeninės pertvarkos arba sprendžiami 
dėl jos kylantys uždaviniai;

Or. en

Pakeitimas 336
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
II priedo 2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

raidė d pakeičiama raide a;

Or. en

Pakeitimas 337
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 338
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumos pagrindimas yra proporcingas 
numatomam poveikiui ekonomikai ir 
užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 339
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar aplinkos apsaugos tikslams 
skirto gaivinimo ir atsparumo plano 
išlaidų sąmata yra patikima ir atitinka 15 
straipsnio 3a dalies reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 340
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
anticiklinių reformų ir viešųjų investicijų 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus;
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Or. en

Pakeitimas 341
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ar buvo tinkamai konsultuotasi su 
visais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kaip nurodyta 15 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 342
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant numatomą tvarkaraštį, nustatytų 
terminų ir moksliškai pagrįstais 
duomenimis paremtas tarpines reikšmes 
bei siektinas reikšmes ir suderintus 
tvarumo rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 343
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ga) paaiškinimas, kaip valstybės narės 
laikosi SESV 2 straipsnyje įtvirtintų 
Sąjungos vertybių;

Or. en

Pakeitimas 344
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamos valstybės narės parengtose 
konkrečiose ataskaitose.

Or. en

Pakeitimas 345
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamose konkrečiai valstybei narei 
skirtose rekomendacijose arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė pagal Europos 
semestrą;
2.1 punktas pakeičiamas 2.4 punktu
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Or. en

Pakeitimas 346
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus konkrečiose valstybių narių 
ataskaitose, įskaitant mokestinius 
klausimus,

Or. en

Pakeitimas 347
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 348
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti atitinkamos valstybės narės 
pateiktuose konkrečių ataskaitų 
pasiūlymuose nustatytus uždavinius, šiuo 
planu tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 349
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
atitinkamos valstybės narės pateiktuose 
konkrečių ataskaitų pasiūlymuose 
nustatytus uždavinius, šiuo planu iš dalies 
tinkamai reaguojama į atitinkamos 
valstybės narės ekonominę ir socialinę 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 350
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio 1 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
atitinkamos valstybės narės pateiktuose 
konkrečių ataskaitų pasiūlymuose 
nustatytų uždavinių, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 351
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

Išbraukta.

Taikymo sritis
— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie klimatui ir aplinkai 
palankių sistemų kūrimo ir ekonomikos 
bei socialinių sektorių žalinimo, siekiant 
prisidėti prie bendro tikslo – neutralaus 
poveikio klimatui Europos iki 2050 m.;
arba
— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie ekonomikos ar socialinių 
sektorių skaitmeninimo;
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arba
— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai 
prisidėta prie žaliosios ir (arba) 
skaitmeninės pertvarkos keliamų 
uždavinių sprendimo,
ir
— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus padarytas 
ilgalaikis poveikis.
Reitingas
A – dideliu mastu
B – vidutiniu mastu
C – menku mastu

Or. en

Pakeitimas 352
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2. Plane numatomos priemonės, 
kuriomis bus veiksmingai prisidedama prie 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslų, visų 
pirma pertvarkos siekiant Sąjungos 2030 
m. klimato tikslų ir Sąjungos neutralaus 
poveikio klimatui iki 2050 m. tikslo pagal 
[Reglamentą (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)] bei 
skaitmeninės pertvarkos kylančių 
uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 353
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Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2. Plane numatytos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
perėjimo prie tvarios ir neutralizuoto 
poveikio klimatui Europos ekonomikos ne 
vėliau kaip iki 2050 m. arba prie dėl to 
kylančių uždavinių

Or. en

Pakeitimas 354
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2. Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie Sąjungos 
aplinkos apsaugos ir klimato tikslų arba 
dėl jos kylančių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 355
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių

2.2. Plane pateikiamos priemonės, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos arba 
dėl jos kylančių uždavinių

Or. en
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Pakeitimas 356
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto 1 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m.;

- numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti 
prisidėti prie [Reglamente (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma 
neutralizuoto poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)] nustatytų Sąjungos klimato 
srities tikslų ir uždavinių arba prie 
Sąjungos aplinkos apsaugos tikslų ir 
uždavinių, nustatytų naujausioje 
aplinkosaugos veiksmų programoje;

Or. en

Pakeitimas 357
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto 1 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m.;

- numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie Sąjungos klimato ir tvarumo politikos 
tikslų, atsižvelgiant į nacionaliniuose 
klimato ir energetikos srities veiksmų 
planuose nustatytus tikslus ir Sąjungos 
klimato srities tikslus, nustatytus 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralizuoto poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
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klimato teisė)].

Or. en

Pakeitimas 358
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m.;

- numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus prisidėta 
siekiant, kad iki 2050 m. būtų pasiektas 
nulinis išmetamųjų teršalų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 359
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto 1 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m.;

- numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2030 m. arba ne 
vėliau kaip iki 2050 m. visų pirma prie 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralaus poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisė)] nustatytų tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 360
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.2 punkto 1 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei socialinių 
sektorių žalinimo, siekiant prisidėti prie 
bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m.;

- 1-numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
investicijų trūkumų mažinimo ir 
ekonomikos bei socialinių sektorių 
žalinimo, siekiant prisidėti prie bendrų 
tikslų – neutralaus poveikio klimatui 
Europos iki 2050 m. ir kitų tikslų, 
patvirtintų vadovaujantis[Reglamente 
(ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
neutralaus poveikio klimatui užtikrinimo 
sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2018/1999 (Europos klimato teisė)] 
nustatytais tikslais;

Or. en


