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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos 
ir pinigų politikos komitetą įtraukti šiuos pasiūlymus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties 2 ir 8 straipsniuose 
nurodyta, kad visuose savo veiksmuose 
Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę. 
Todėl lyčių aspekto integravimas, 
įskaitant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, turėtų būti užtikrintas visų 
sričių ES politikoje ir teisės aktuose;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 krizė moterims ir 
mergaitėms daro neproporcingai didelį 
poveikį dėl jau esamos nelygybės, kuri, be 
kita ko, lemia didesnę smurto dėl lyties 
riziką karantino metu ir dažniau 
pasitaikantį pasitraukimą iš darbo rinkos 
dėl to, kad joms tenka didesnė priežiūros 
pareigų našta, nes didesnė dalis moterų 
dirba karantino paveiktuose sektoriuose, 
neoficialios ekonomikos sektoriuose ir 
mažų garantijų darbo sąlygomis. 
Dabartinė COVID-19 pandemija ir 
ankstesnė ekonomikos ir finansų krizė 
parodė, kad kurdamos viešosiomis 
paslaugomis pagrįstą tvirtą gerovės 
sistemą ir patikimas bei atsparias 
ekonomikos ir finansų sistemas, pagrįstas 
stipriomis ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau ir labiau įtraukiu būdu 
reaguoti į sukrėtimus ir greičiau po jų 
atsigauti. COVID-19 sukeltos krizės 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai padariniai 
labai priklausys nuo to, kaip greitai 
valstybių narių ekonomika atsigaus po 
krizės, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų 
ekonomikos atsparumo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir būtų 
išvengta tolesnio socialinių skirtumų 
Sąjungoje didėjimo ir būtų sparčiau 
daroma pažanga siekiant lyčių lygybės, 
labai svarbios yra reformos ir investicijos, 
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kuriomis šalinami ekonomikos skirtumai 
ir struktūriniai trūkumai ir didinamas jos 
atsparumas bei įtraukumas;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) COVID-19 pandemijos protrūkis 
taip pat parodė, koks svarbus lyčių 
poveikis visuomenėms, atspindintis įvairių 
formų vyrų ir moterų nelygybę. Kadangi 
dauguma ES priežiūros ir pagrindinių 
paslaugų sektoriuose dirbančių 
darbuotojų yra moterys, akivaizdi 
pasirodė ne tik neproporcingai didelė 
krizės našta moterims, bet ir horizontalioji 
bei vertikalioji darbo rinkos segregacija, 
kurią dar labiau sustiprino vaikų ir 
vyresnio amžiaus žmonių priežiūros 
paslaugų ir infrastruktūros trūkumas. Be 
to, smurto dėl lyties atvejų padaugėjimas 
visoje ES izoliacijos laikotarpiu atskleidė 
nerimą keliantį nepakankamos moterų, 
kurios tampa smurto šeimoje aukomis 
arba rizikuoja jį patirti, apsaugos ir 
paramos priemonių mastą. Ši priemonė 
turėtų padėti valstybėms narėms remti ir 
plėtoti iniciatyvas, skirtas moterų 
galimybėms imtis verslo, gauti 
mikrofinansavimą ir tobulėti gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) srityse, taip pat 
didinti užimtumo galimybes, ypač 
skaitmeninės ir ekologiškos ekonomikos 
prioritetiniuose sektoriuose, užtikrinant 
užimtumo iniciatyvas be diskriminacijos. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
darbo rinkos segregacijos problemai 
spręsti taikant priemones, kuriomis 
siekiama panaikinti vyrų ir moterų 
užimtumo, darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumus. Valstybės narės taip pat turėtų 
naudotis Programa rengdamos ir 
stiprindamos iniciatyvas, kuriomis 
skatinama ir gerinama profesinio ir 
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asmeninio gyvenimo pusiausvyra, 
ypatingą dėmesį skiriant priežiūros 
infrastruktūrai ir paslaugoms. 
Atsigaunant po krizės taip pat bus svarbi 
infrastruktūra ir paslaugos, pavyzdžiui, 
prieglaudos ir parama smurto aukoms;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) reformų, kuriomis padedama siekti 
didelio šalių ekonomikos atsparumo, 
stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tos reformos turi būti 
įgyvendinamos ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiems gyventojams ir laikantis 
lyčių lygybės principo. Tai bus dar labiau 
reikalinga pasibaigus pandemijos sukeltai 
krizei, kad būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) moterims teko pirmosioms stoti į 
kovą su COVID-19 krize, nes jos sudaro 
didžiąją sveikatos priežiūros darbuotojų 
dalį visoje ES, ir rasti pusiausvyrą tarp 
neapmokamo priežiūros darbo ir 
profesinių pareigų, kas buvo ypač sunku 
vienišiems tėvams, kurių 85 proc. sudaro 
moterys. Investicijos į tvirtą priežiūros 
infrastruktūrą taip pat labai svarbios 
siekiant užtikrinti lyčių lygybę, moterų 
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ekonominį įgalėjimą, kurti atsparias 
visuomenes, kovoti su mažų garantijų 
sąlygomis moterų dominuojamame 
sektoriuje, skatinti darbo vietų kūrimą, 
mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, taip 
pat didinti BVP, nes tokiu atveju daugiau 
moterų gali dirbti apmokamą darbą;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos, be kita ko, į viešąsias 
paslaugas, o tai turėjo ilgalaikių neigiamų 
pasekmių moterų teisėms ir jų 
ekonominiam įgalėjimui, taip pat 
sveikatai, įskaitant lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą bei teises. Todėl tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio tvaraus augimo 
potencialas, taip pat priežiūros 
ekonomikos, kaip vienos iš pagrindinių 
ekonominio modelio sudedamųjų dalių, 
apsauga, šioje konkrečioje situacijoje labai 
svarbu remti investicijas. Siekiant 
įtraukaus ir tvaraus ekonomikos augimo ir 
padedant kurti darbo vietas, labai svarbu 
investuoti į priežiūros pertvarką, žaliąsias 
ir skaitmenines technologijas, gebėjimus ir 
procesus, kurie padeda įgyvendinti 
perėjimą prie švarios energijos, didinti 
energijos vartojimo efektyvumą būstų ir 
kituose pagrindiniuose ekonomikos 
sektoriuose. Tai taip pat padės Sąjungai 
tapti atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines. 
Be to, tai puiki galimybė palengvinti 
perėjimą prie atsparios priežiūros 
ekonomikos ir pasiekti lyčių pusiausvyrą 
visuomenėje;
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti 
laikantis ES taksonomijos ir principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“. Klimato 
kaita ir aplinkos būklės blogėjimas daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
tačiau priimant sprendimus dėl klimato 
kaitos švelninimo politikos joms 
atstovaujama nepakankamai. Turime 
užtikrinti, kad moterys ir kitos 
pažeidžiamos grupės būtų įtrauktos į visų 
lygių sprendimų priėmimo procesus 
nacionaliniu ir ES lygmenimis;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į 2020–2025 m. 
Europos lyčių lygybės strategiją ir 
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 
tikslą Nr. 5, šiuo reglamentu nustatyta 
Priemonė padės skatinti lyčių lygybę, 
lyčių aspekto integravimo principą ir 
panaikinti diskriminavimą dėl lyties ir 
lyčių nelygybę;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 

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

investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, ekonominiam, socialiniam 
atsparumui ir lyčių lygybei. Jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai ir pertvarkai 
siekiant atsparios priežiūros ekonomikos 
svarbios priemonės, taip pat skatinama 
lyčių lygybė. Jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamoje konkrečiai 
valstybei narei skirtoje rekomendacijoje 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija oficialiai priėmė per 
Europos semestrą; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
žaliosios, priežiūros ir skaitmeninės 
pertvarkos ir sprendžiami dėl jų kylantys 
uždaviniai; ar plane yra priemonių, 
kuriomis veiksmingai prisidedama prie 
lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
principo skatinimo ir diskriminacijos dėl 
lyties panaikinimo arba dėl jos kylančių 
uždavinių; ar planu numatoma padaryti 
ilgalaikį poveikį atitinkamai valstybei 
narei; ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktame 
lyčių lygybės plane veiksmingai 
sprendžiamas krizės poveikio lyčių lygybei 
klausimas, visų pirma užimtumo ir 
galimybių gauti finansavimą srityse, taip 
pat ar į jį įtrauktos smurto dėl lyties 
prevencijos ir kovos su juo priemonės; ar 
planu numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, lyčių lygybės, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo; ar valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano išlaidų visos 
numatytos sumos pagrindimas yra 
pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
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susijusius rodiklius;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Stebėsenos tikslais renkami 
duomenys suskirstomi pagal lytį;
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami šiuo reglamentu nustatytos 
Priemonės tikslai, ar veiksmingai 
naudojami jos ištekliai ir kokia jos 
pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis;

(38) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
vertinimas atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
pasikonsultavus su moterų pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
specialistais, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės tikslai, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai ir 
kokia jos pridėtinė vertė. Prireikus kartu su 
vertinimu turėtų būti pateiktas pasiūlymas 
iš dalies keisti šį reglamentą. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonių poveikis, 
be kita ko, lyčių lygybei;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Pakeitimas 22

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 

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, didinamos darbo vietų kūrimo 
galimybės ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
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padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, 
taip pat lyčių lygybę;

Pakeitimas 23

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, pertvarkos siekiant atsparios 
priežiūros ekonomikos arba spręsti dėl jų 
kylančius uždavinius;

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nacionalinis ekonomikos 
gaivinimo planas lyčių lygybės požiūriu, 
atitinkantis Lyčių lygybės strategijoje 
nustatytus tikslus, siekiant veiksmingai 
kovoti su neigiamu krizės poveikiu lyčių 
lygybei, visų pirma užtikrinant darbo vietų 
kūrimą moterims, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo mažinimą ir moterų 
verslininkių galimybes gauti kreditą, 
įskaitant smurto dėl lyties ir smurto 
šeimoje bei nepageidaujamo seksualinio 
pobūdžio elgesio prevencijos ir kovos su 
šiais reiškiniais priemones; nacionalinis 
lyčių lygybės planas rengiamas ir 
įgyvendinamas koordinuojant veiksmus 
su atitinkamomis nacionalinėmis lyčių 
lygybės įstaigomis ir konsultuojantis su 
moterų teisių organizacijomis bei biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
ekspertais; 
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo principo skatinimo ir 
diskriminacijos dėl lyties panaikinimo 
arba dėl to kylančių uždavinių;

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) poveikio lytims vertinimas, kuriuo 
remiamasi į planą įtraukiant priemones;

Pakeitimas 27

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, 
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. Komisija 
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techninės paramos informaciją. taip pat reikalauja, kad nepriklausomi 
ekspertai atliktų plano poveikio lytims 
vertinimą, arba pati atlieka tokį vertinimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Komisija įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano svarbą ir darną, 
jo indėlį į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką 
bei pertvarką siekiant atsparios priežiūros 
ekonomikos, taip pat į lyčių lygybės 
skatinimą, ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Pakeitimas 29
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 žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos, pertvarkos 
siekiant atsparios priežiūros ekonomikos, 
arba dėl jų kylančių uždavinių;

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktame 
lyčių lygybės plane veiksmingai 
sprendžiamos dėl krizės kylančios su lyčių 
aspektu susijusios problemos, užtikrinama 
lyčių lygybė, visų pirma užimtumo, 
vienodo darbo užmokesčio ir galimybių 
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gauti finansavimą srityse, prisidedama 
prie lyčių aspekto integravimo principo 
skatinimo ir diskriminacijos dėl lyties 
panaikinimo, taip pat ar į jį įtrauktos 
smurto dėl lyties ir smurto šeimoje bei 
seksualinio priekabiavimo prevencijos ir 
kovos su šiais reiškiniai priemonės;

Pakeitimas 31

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 atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo, ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo ir lyčių 
lygybės stiprinimo;

Pakeitimas 32

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 
palyginami, suskirstyti pagal lytį ir 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 35
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, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė, taip pat lyčių aspekto 
integravimo poveikis. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.
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Pakeitimas 36
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, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2punkto 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 žaliąją, priežiūros ir skaitmeninę 
pertvarką bei lyčių lygybės skatinimą ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
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principo skatinimo, diskriminacijos dėl 
lyties panaikinimo arba dėl šių reiškinių 
kylančių problemų sprendimo, visų pirma 
priemonių, kuriomis siekiama panaikinti 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumus, užtikrinti tinkamas atostogas 
dėl šeiminių priežasčių ir lanksčias darbo 
sąlygas, užtikrinti prieinamas ir 
įperkamas vaikų ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas, taip pat didinti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje, be kita ko, 
užtikrinant lygias galimybes ir karjeros 
perspektyvas;

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktas lyčių 
lygybės planas atitinka Lyčių lygybės 
strategijos tikslus ir ar juo veiksmingai 
sprendžiamas krizės poveikio lyčių lygybei 
klausimas, visų pirma užimtumo, vienodo 
darbo užmokesčio ir galimybių gauti 
finansavimą srityse, taip pat ar į jį 
įtrauktos smurto dėl lyties ir 
nepageidaujamo seksualinio pobūdžio 
elgesio prevencijos ir kovos su jais 
priemonės;

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 

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

socialinio krizės poveikio mažinimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto antraštė

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 žaliosios, 
priežiūros ir skaitmeninės pertvarkos arba 
dėl jų kylančių uždavinių

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba
tikimasi, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie 
pertvarkos siekiant priežiūros 
ekonomikos;

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 punkto 1 dalies 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie žaliosios ir (arba) skaitmeninės 
pertvarkos keliamų uždavinių sprendimo,

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie žaliosios, priežiūros ir (arba) 
skaitmeninės pertvarkos keliamų uždavinių 
sprendimo,

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2a Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
principo skatinimo ir diskriminacijos dėl 
lyties panaikinimo arba dėl jo kylančių 
uždavinių.
Vertindama pagal šį kriterijų, Komisija 
atsižvelgia į šiuos elementus:
Taikymo sritis
– tikimasi, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
principo skatinimo; arba tikimasi, kad 
įgyvendinus numatomas priemones bus 
svariai prisidėta prie diskriminacijos dėl 
lyties panaikinimo;
arba
– tikimasi, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus svariai prisidėta prie lyčių 
nelygybės ir (arba) diskriminacijos dėl 
lyties keliamų problemų sprendimo;
taip pat
tikimasi, kad įgyvendinus numatomas 
priemones bus padarytas ilgalaikis 
poveikis.
Vertinimas
A – dideliu mastu
B – vidutiniu mastu
C – menku mastu

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3a Į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktame 
lyčių lygybės plane veiksmingai 
sprendžiamas krizės poveikio lyčių lygybei 
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klausimas, visų pirma užimtumo, vienodo 
darbo užmokesčio ir galimybių gauti 
finansavimą srityse, taip pat į jį įtrauktos 
smurto dėl lyties ir nepageidaujamo 
seksualinio pobūdžio elgesio prevencijos 
ir kovos su jais priemonės.
Vertindama pagal šį kriterijų, Komisija 
atsižvelgia į šiuos elementus:
Taikymo sritis
– tikimasi, kad įgyvendinus į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktą lyčių lygybės planą, kuris 
parengtas bendradarbiaujant su moterų 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
bus svariai prisidėta prie krizės poveikio 
lyčių lygybei mažinimo;
taip pat
– tikimasi, kad įgyvendinus į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktą lyčių lygybės planą bus svariai 
prisidėta prie darbo vietų moterims 
kūrimo;
taip pat
– tikimasi, kad įgyvendinus į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktą lyčių lygybės planą bus svariai 
prisidėta prie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumų mažinimo;
taip pat
– tikimasi, kad įgyvendinus į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktą lyčių lygybės planą bus svariai 
prisidėta prie moterų verslininkių 
galimybių gauti kreditą didinimo;
taip pat
– tikimasi, kad įgyvendinus į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktą lyčių lygybės planą bus svariai 
prisidėta prie smurto dėl lyties ir 
nepageidaujamo seksualinio pobūdžio 
elgesio prevencijos ir kovos su jais.
Vertinimas
A – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo planu veiksmingai prisidedama 
prie krizės poveikio lyčių lygybei 
mažinimo.
B – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu šiek tiek prisidedama prie 
krizės poveikio lyčių lygybei mažinimo.
C – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu neprisidedama prie krizės 
poveikio lyčių lygybei mažinimo.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4 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

2.4 Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, lyčių lygybės, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio mažinimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.4 punkto 1 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu išvengiant neigiamo tų priemonių 
poveikio klimatui ir aplinkai,

– ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nustatytos priemonės, 
kuriomis siekiama šalinti valstybių narių 
ekonomikos trūkumus ir didinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialą, skatinti darbo vietų 
kūrimą ir mažinti neigiamą krizės poveikį, 
kartu skatinant lyčių lygybę ir žaliąją 
pertvarką,.


