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Pakeitimas 43
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas dėl atmetimo

Europos Parlamentas atmeta [Komisijos 
pasiūlymas].

Or. sk

Pakeitimas 44
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir 
teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. 
Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas
vis labiau globalėjančiame pasaulyje;

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka stipresnės ekonomikos kūrimo 
veiksnys, tačiau jos teikiamą naudą 
reikėtų paskirstyti tolygiau, nes ne visi 
piliečiai, visų pirma darbuotojai, gauna 
vienodą naudą. Vidaus rinka – vienas 
svarbiausių Sąjungos pasiekimų vis labiau 
globalėjančiame pasaulyje;

Or. en



PE629.777v02-00 4/154 AM\1168945LT.docx

LT

Pakeitimas 45
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir 
teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. 
Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje;

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias ekonominės plėtros, 
klestėjimo, konkurencijos ir užimtumo 
veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, Europos 
verslo subjektams, visų pirma labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį įvairinimą
siūlomų produktų ir paslaugų atžvilgiu. 
Vidaus rinka toliau išlieka stipresnės, 
labiau subalansuotos ir teisingesnės 
ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus 
rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje, taip pat 
ji yra pagrindinis veiksnys siekiant pereiti 
prie visiškai anglies dioksido 
neišskiriančių technologijų, tausiu 
išteklių naudojimu ir efektyviu energijos 
vartojimu pagrįstos tvarios ekonomikos, 
reaguojant į augantį spaudimą dėl 
klimato kaitos ir per didelio gamtos 
išteklių naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 46
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. (1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
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Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir 
teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. 
Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje;

Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka labiau integruotos ir veiksmingos 
bendrosios rinkos kūrimo veiksnys. 
Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje;

Or. sk

Pakeitimas 47
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 
nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir 
globalizacija. Naujas skaitmeninių 
inovacijų laikmetis nuolat atveria 
galimybių verslo subjektams ir asmenims, 
skatina kurti naujus produktus ir verslo 
modelius, tačiau tuo pačiu kelia 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo
uždavinius;

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 
nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir 
globalizacija, nes skaitmeninis pasaulis 
savaime yra greitai kintantis, ir jame 
politika turi būti pritaikyta prie kintančių 
aplinkybių. Integravus naujas 
technologijas, jos gali atnešti didelės 
naudos ekonomikai ir mūsų kasdieniam 
gyvenimui, pvz., per naujus produktus ir 
verslo modelius. Tačiau jos turi būti 
pagrįstos tam tikromis taisyklėmis, kad 
būtų užtikrintas vartotojų ir įmonių 
pasitikėjimas. Tačiau nepakanka turėti tik 
bendrą taisyklių rinkinį. Taip pat reikia 
skubesnio, energingesnio ir nuoseklesnio 
ES taisyklių vykdymo užtikrinimo, be kita 
ko, ir internetinėje erdvėje. Taisyklių 
nustatymas – tik pirmas žingsnis, ne 
mažiau svarbu užtikrinti jų laikymąsi. 
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Pagaliau tai susiję ir su piliečių 
pasitikėjimu Sąjunga, jos gebėjimu 
vykdyti savo įsipareigojimus, kurti naujas 
darbo vietas bei užtikrinti augimą 
apsaugant viešąjį interesą;

Or. en

Pakeitimas 48
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 
nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir
globalizacija. Naujas skaitmeninių 
inovacijų laikmetis nuolat atveria 
galimybių verslo subjektams ir asmenims, 
skatina kurti naujus produktus ir verslo 
modelius, tačiau tuo pačiu kelia 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
uždavinius;

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 
nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija,
globalizacija ir didėja spaudimas dėl 
klimato kaitos ir per didelio gamtos 
išteklių naudojimo. Naujas skaitmeninių ir 
klimatui nekenkiančių ekologinių 
inovacijų laikmetis atveria galimybių 
verslo subjektams ir asmenims, skatina 
kurti naujus tvarius, tausesniu išteklių 
naudojimu ir efektyvesniu energijos 
vartojimu grindžiamus produktus, 
paslaugas ir verslo modelius, tačiau tuo 
pačiu kelia reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 49
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 



AM\1168945LT.docx 7/154 PE629.777v02-00

LT

nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir 
globalizacija. Naujas skaitmeninių 
inovacijų laikmetis nuolat atveria 
galimybių verslo subjektams ir asmenims, 
skatina kurti naujus produktus ir verslo 
modelius, tačiau tuo pačiu kelia 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
uždavinius;

nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir 
globalizacija. Naujas skaitmeninių 
inovacijų laikmetis nuolat atveria 
galimybių verslo subjektams ir asmenims, 
skatina kurti naujus produktus ir verslo 
modelius, tačiau tuo pačiu kelia 
reglamentavimo ir vykdymo bei vartotojų 
saugos užtikrinimo uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 50
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, standartizaciją, 
vartotojų apsaugą, aplinkos apsaugą, 
perėjimą prie naujos energetikos sistemos, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

Or. en

Pakeitimas 51
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma vartotojų ir įmonių 
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konkurencingumą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

naudai reglamentuoja konkurencingumą, 
standartizaciją, vartotojų apsaugą, rinkos 
priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat 
verslo, prekybos ir finansinių sandorių 
taisykles bei sąžiningos konkurencijos 
skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos 
sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas 
nebūtų įmanomas;

Or. en

Pakeitimas 52
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, standartizavimą, 
atitikties vertinimą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

Or. it

Pagrindimas

Prekių ir paslaugų atitikties vertinimas labai svarbus tinkamam vidaus rinkos veikimui.

Pakeitimas 53
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, standartizaciją, abipusį 
pripažinimą, vartotojų apsaugą, rinkos 
priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat 
verslo, prekybos ir finansinių sandorių 
taisykles bei sąžiningos konkurencijos 
skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos 
sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas 
nebūtų įmanomas;

Or. sk

Pakeitimas 54
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik 
pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu 
užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję 
ir su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos 
gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, 
kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti 
augimą apsaugant viešąjį interesą;

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Kliūtys laisviems produktų 
ir paslaugų mainams, nepakankamas 
esamų taisyklių vykdymo užtikrinimas, 
mažas tarpvalstybinių viešųjų pirkimų 
lygis ir nepakankama politinė parama 
struktūrinėms reformoms riboja įmonių ir
piliečių galimybės, todėl sukuriama 
mažiau darbo vietų, o kainos yra 
bereikalingai aukštos.

Or. en

Pakeitimas 55
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana 
Beghin, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik 
pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu 
užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję ir 
su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos 
gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, 
kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti 
augimą apsaugant viešąjį interesą;

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik 
pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu 
užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję ir 
su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos 
gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, 
kurti gerovę ir naujas darbo vietas 
apsaugant viešąjį interesą;

Or. it

(Techninė pastaba: šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei jis bus priimtas, reikės atlikti 
atitinkamus techninius pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas 56
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik 
pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu 
užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję ir 
su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos 
gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, 
kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti 
augimą apsaugant viešąjį interesą;

(4) nepagrįstos tinkamo vidaus rinkos 
veikimo kliūtys kol kas nėra pašalintos ir 
vis iškyla naujų kliūčių. Taisyklių 
nustatymas – tik pirmas žingsnis, ne 
mažiau svarbu užtikrinti jų laikymąsi. 
Pagaliau tai susiję ir su piliečių 
pasitikėjimu Sąjunga, jos gebėjimu vykdyti 
savo įsipareigojimus, kurti naujas darbo 
vietas bei užtikrinti augimą apsaugant 
viešąjį interesą;

Or. en

Pakeitimas 57
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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

(4a) siekiant neužkrauti papildomos 
naštos valstybių narių biudžetams, 
apskaičiuojant deficitą reikėtų neįtraukti 
nacionalinių įnašų į Sąjungos biudžetą. 
Be to, labai svarbu nedidinti atskirų 
valstybių įnašų į Sąjungos biudžeto 
finansavimą 2021–2027 m. laikotarpiu, 
palyginti su 2014–2020 m. 
daugiamečiame plane skirtomis lėšomis, 
bet rasti programos įgyvendinimui 
reikiamų išteklių atliekant atidžią išlaidų 
peržiūrą, kuri suteiktų galimybę imtis 
veiksmų nustatant ir racionalizuojant 
išlaidas bei programas, kurios neatnešė 
daug naudos piliečiams, kad lėšos iš 
neveiksmingų ir tikros pridėtinės vertės 
neturinčių sektorių būtų nukreiptos į 
veiksmingus sektorius;

Or. it

Pakeitimas 58
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 
užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 
užtikrinti tinkamai ir tvariai veikiančią 
vidaus rinką, kuri būtų veiksminga, 
prieinama, orientuota į vartotoją, ir joje 
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rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 
programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

būtų atsižvelgiama į aplinkos, socialinius 
ir valdymo veiksnius. Todėl reikia parengti 
naują programą, sutelkiančią kitos rūšies 
veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos 
tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas 
atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą 
taip pat turėtų būti įtrauktos naujos 
iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti 
vidaus rinkos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 59
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 
užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai 
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 
rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 
programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Šias daugiametes finansines 
programas vienija jų bendras tikslas 
reguliuoti, įgyvendinti, palengvinti, 
užtikrinti vykdymą ir saugoti įvairias 
veiklas ir veikėjus bendrosios rinkos 
reglamentavimo sistemoje. Kai kurios 
papildomos veiklos finansuojamos 
tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto 
eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti 
skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti 
lankstesnę ir paslankesnę finansavimo 
sistemą siekiant užtikrinti tinkamai, 
ekonomiškai efektyviai veikiančią vidaus 
rinką.
Pranešta, kad tam tikroms programoms ir 
biudžeto eilutėms būtina supaprastinti 
administracinį valdymą ir ataskaitų 
teikimo procedūras. Vertinimų metu 
nustatyta, kad standartizacijos rėmimo 
srityje trūksta bendro supratimo apie 
susitarimų dėl dotacijų valdymą ir kad 
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nėra sprendimų dėl elektroninių ataskaitų 
teikimo priemonių ir duomenų 
palyginamumo problemų. Tai apsunkina 
ataskaitų teikimą ir poveikio vertinimą, 
taip pat atskirų veiksmų vykdymą. 
Įvertinus Vartotojų programą taip pat 
paaiškėjo, kad yra daug galimybių 
supaprastinti dotacijų valdymą.
Todėl reikia parengti naują programą, 
sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios 
anksčiau buvo finansuotos tų kitų 
programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas 
biudžeto eilutes, kurioje būtų atsižvelgta į 
pagal dabartinę daugiametę finansinę 
programą vykdomų programų patirtį. Į 
programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 60
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 
užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai 
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 
rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 
užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai 
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 
rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 
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programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą, tačiau 
turėtų būti vengiama dubliavimosi su 
susijusiomis Sąjungos programomis ir 
veiksmais;

Or. sk

Pakeitimas 61
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 
užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai 
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 
rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 
programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių, 
labai mažų įmonių, įskaitant MVĮ, 
konkurencingumo, vartotojų apsaugos, 
vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių 
paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto 
grandinės politikos formavimo programos. 
Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę, skaidresnę
ir paslankesnę finansavimo sistemą 
siekiant užtikrinti tinkamai, ekonomiškai 
efektyviai veikiančią vidaus rinką. Todėl 
reikia parengti naują programą, 
sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios 
anksčiau buvo finansuotos tų kitų 
programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas 
biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų 
būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą;

Or. ro

Pakeitimas 62
Jasenko Selimovic
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant 
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones,
ir Europos statistikos programą (toliau –
programa). Programa turėtų apimti 
septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 
2027 m.;

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos programą, kad būtų sustiprinta 
vidaus rinka ir būtų pagerintas jos 
veikimas laisvo prekių, paslaugų, kapitalo 
ir asmenų judėjimo, vartotojų apsaugos, 
rinkos priežiūros, maisto tiekimo 
grandinės ir įmonių konkurencingumo, 
įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines 
įmones srityje, ir Europos statistikos 
rengimo, kūrimo ir platinimo sistemą 
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 
straipsnio prasme (toliau – programa).
Programa turėtų apimti septynerių metų 
laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

Or. en

Pakeitimas 63
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant 
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
ir Europos statistikos programą (toliau –
programa). Programa turėtų apimti 
septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 
2027 m.;

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, vartotojų apsaugos, produktų 
priežiūros ir saugos, standartizacijos 
procesų, įmonių konkurencingumo, 
įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines 
įmones, žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatos apsaugos bei saugos visoje 
maisto grandinėje ir Europos statistikos 
programą (toliau – programa). Programa 
turėtų apimti septynerių metų laikotarpį 
nuo 2021 iki 2027 m.;

Or. it
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Pagrindimas

Tikslinga išvardyti ne tik kai kuriuos, bet visu programos tikslus.

Pakeitimas 64
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant 
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
ir Europos statistikos programą (toliau –
programa). Programa turėtų apimti 
septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 
2027 m.;

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, įmonių konkurencingumo ir 
tvarumo, ypač daug dėmesio skiriant labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, ir Europos statistikos programą 
(toliau – programa). Programa turėtų 
apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 
iki 2027 m.;

Or. en

Pakeitimas 65
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 
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verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad gyvūnų gerovė, kova su maisto švaistymu bei tausojantis pesticidų 
naudojimas yra naujųjų Bendrosios žemės ūkio politikos tikslų dalis, siekiant išvengti dvigubo 
finansavimo vienodoms sritims iš kelių programų, šie tikslai turėtų būti pašalinti iš šio 
pasiūlymo.

Pakeitimas 66
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 
verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, tačiau taip 
pat aukšto lygio vartotojų apsaugą 
remiant vartotojų apsaugos teisės aktų 
vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių, 
taip pat aplinkos ir socialinių standartų
taikymą bei verslo subjektų ir asmenų 
informuotumo didinimą suteikiant jiems 
tinkamas priemones, tinkamus duomenis 
ir pagalbą, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma per mokymo programas, keičiantis 
geriausia patirtimi, plečiant žinių ir 
kompetencijos pagrindus, įskaitant 
strateginių viešųjų pirkimų naudojimą. 
Programa taip pat turėtų būti siekiama 
remti aukštos kokybės tarptautinių 
standartų, kurie padėtų įgyvendinti 
Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima 
ir finansinės atskaitomybės ir audito 
standartų nustatymą, taip prisidedant prie 
Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
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gerovės užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 67
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 
verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma labai mažų 
įmonių ir MVĮ, įskaitant turizmo 
sektoriaus įmones, konkurencingumą, 
tačiau taip pat remti vartotojų apsaugos 
teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir saugos 
taisyklių taikymą bei verslo subjektų ir 
asmenų informuotumo didinimą suteikiant 
jiems tinkamas priemones, žinias ir 
kompetenciją, kad jie galėtų priimti 
pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų 
formuojant Sąjungos politiką. Be to, 
įgyvendinant programą turėtų būti 
siekiama plėsti reglamentavimo ir 
administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
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tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

Or. it

(Techninė pastaba: šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei jis bus priimtas, reikės atlikti 
atitinkamus techninius pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Programa apima vidaus rinkai skirtą finansavimą, konkurenciją ir MVI, tačiau į ją nėra 
aiškiai įtrauktos turizmo sektoriaus įmonės, todėl joms skirtos biudžeto eilutės.

Pakeitimas 68
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant vartotojus
ir darbuotojus, pilietinei visuomenei ir 
valdžios institucijoms. Šiuo tikslu 
įgyvendinant programą turėtų būti 
siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų 
pirma MVĮ, konkurencingumą, tačiau taip 
pat remti vartotojų apsaugos teisės aktų 
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užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 
verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių 
taikymą bei verslo subjektų ir asmenų 
informuotumo didinimą suteikiant jiems 
tinkamas priemones, žinias ir 
kompetenciją, kad jie galėtų priimti 
pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų 
formuojant Sąjungos politiką. Be to, 
įgyvendinant programą turėtų būti 
siekiama plėsti reglamentavimo ir 
administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

Or. en

Pakeitimas 69
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vidaus rinka skatina konkurenciją, 
teikia naudą vartotojams, verslo 
subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 

(9) moderni vidaus rinka turėtų 
skatinti konkurenciją ir teikti naudą 
vartotojams, verslo subjektams ir 
darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat 
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vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

besivystančią paslaugų vidaus rinką 
Europos verslo subjektams būtų padedama 
kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, 
siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą 
palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus 
vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant 
minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti 
likusias kliūtis ir kurti tokią 
reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais ir nebūtų kliūtimi inovacijoms 
kurti;

Or. sk

Pakeitimas 70
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

(9) moderni, sąžiningumu, skaidrumu 
ir pasitikėjimu pagrįsta vidaus rinka 
skatina konkurenciją ir suteikia galių
vartotojams, verslo subjektams ir 
darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat 
besivystančią paslaugų vidaus rinką 
Europos verslo subjektams būtų padedama 
kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, 
siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą 
palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus 
vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant 
minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti 
likusias kliūtis ir kurti tokią 
reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

Or. en

Pakeitimas 71
Igor Šoltes
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams,
suteikdama jiems aukštos kokybės 
bendrus interesus tenkinančias paslaugas 
ir sukuria tinkamas sąlygas verslo 
subjektams, išsaugodama darbo vietas ir 
darbo sąlygas darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias nepagrįstas
kliūtis ir kurti tokią reglamentavimo 
sistemą, kuri būtų suderinama su naujais 
novatoriškais verslo modeliais, kartu 
užtikrinant aukštą socialinės apsaugos 
lygį ir sąžiningas darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 72
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
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standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais, įskaitant 
bendradarbiaujamosios ekonomikos 
modelius, visų pirma skirtus socialiniams 
tikslams.

Or. it

Pakeitimas 73
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką ir kartu vengiant 
piktnaudžiavimo, pvz., priedangos 
bendrovių steigimo, ir su juo kovojant,
Europos verslo subjektams būtų padedama 
kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis,
siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą 
palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus 
vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant 
minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti 
likusias kliūtis ir kurti tokią 
reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

Or. en

Pakeitimas 74
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

(9) moderni vidaus rinka skatina 
sąžiningą konkurenciją, teikia naudą 
vartotojams, verslo subjektams ir 
darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat 
besivystančią paslaugų vidaus rinką 
Europos verslo subjektams būtų padedama 
kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, 
siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą 
palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus 
vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant 
minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti 
likusias kliūtis ir kurti tokią 
reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

Or. ro

Pakeitimas 75
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) su daugeliu pramonės gaminių 
susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus 
rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos 
mechanizmus, priimant bendras taisykles 
ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo 
priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo 
principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės 
aktų, abipusio pripažinimo principas 
reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje 
teisėtai parduodamoms prekėms galioja 
laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti 
parduodamos kitoje valstybėje narėje. 
Tačiau dėl nepakankamo abipusio 
pripažinimo principo taikymo bendrovėms 
būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių 
narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga 
didelė integracija, tai lemia prarastas 
galimybes visai ekonomikai. Todėl 
programa turėtų būti siekiama prekių 

(10) su daugeliu pramonės gaminių 
susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus 
rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos 
mechanizmus, priimant bendras taisykles
ir (arba) standartus ir, jeigu šios Sąjungos 
taisyklės nebuvo priimtos, taikant 
tarpusavio pripažinimo principą. Tose 
srityse, kur nėra ES teisės aktų, abipusio 
pripažinimo principas reiškia, kad vienos 
valstybės narės rinkoje teisėtai 
parduodamoms prekėms galioja laisvo 
judėjimo teisė ir jos gali būti parduodamos 
kitoje valstybėje narėje. Tačiau dėl menkai 
naudojamo abipusio pripažinimo principo
ir riboto Abipusio pripažinimo 
reglamento1a poveikio siekiant numatytų 
tikslų užtikrinti laisvą prekių judėjimą 
bendrojoje rinkoje, akivaizdu, kad yra dar 
daug neišnaudotų galimybių. Nors prekių 
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srityje gerinti abipusio pripažinimo 
taikymą ir sumažinti neteisėtai ir 
reikalavimų neatitinkančių į rinką 
patenkančių prekių kiekį;

rinkai būdinga didelė integracija, tai lemia 
prarastas galimybes visai ekonomikai. 
Todėl programa turėtų būti siekiama prekių 
srityje gerinti abipusio pripažinimo
taikymą ir sumažinti neteisėtai ir 
reikalavimų neatitinkančių į rinką 
patenkančių prekių kiekį;

_________________

1a 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, 
susijusias su tam tikrų nacionalinių 
techninių taisyklių taikymu kitoje 
valstybėje narėje teisėtai parduodamiems 
gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą 
Nr. 3052/95/EB (tekstas svarbus EEE).

Or. en

Pakeitimas 76
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) su daugeliu pramonės gaminių 
susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus 
rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos 
mechanizmus, priimant bendras taisykles 
ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo 
priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo 
principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės 
aktų, abipusio pripažinimo principas 
reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje 
teisėtai parduodamoms prekėms galioja 
laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti 
parduodamos kitoje valstybėje narėje. 
Tačiau dėl nepakankamo abipusio 
pripažinimo principo taikymo bendrovėms 
būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių 
narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga 
didelė integracija, tai lemia prarastas 

(10) su daugeliu pramonės gaminių 
susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus 
rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos 
mechanizmus, priimant bendras taisykles 
ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo 
priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo 
principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės 
aktų, abipusio pripažinimo principas 
reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje 
teisėtai parduodamoms prekėms galioja 
laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti 
parduodamos kitoje valstybėje narėje, 
visada laikantis aukščiausių Europos 
standartų ir atsargumo principo. Tačiau 
dėl nepakankamo abipusio pripažinimo 
principo taikymo bendrovėms būna 
sudėtingiau patekti į kitų valstybių narių 
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galimybes visai ekonomikai. Todėl 
programa turėtų būti siekiama prekių 
srityje gerinti abipusio pripažinimo 
taikymą ir sumažinti neteisėtai ir 
reikalavimų neatitinkančių į rinką 
patenkančių prekių kiekį;

rinkas. Nors prekių rinkai būdinga didelė 
integracija, tai lemia prarastas galimybes 
visai ekonomikai. Todėl programa turėtų 
būti siekiama prekių srityje gerinti abipusio 
pripažinimo taikymą ir sumažinti neteisėtai 
ir reikalavimų neatitinkančių į rinką 
patenkančių prekių kiekį stiprinant rinkos 
priežiūrą ir įgyvendinant konkrečias 
nuostatas dėl produktų atsekamumo, kad 
būtų galima nustatyti šalį, kurioje jie buvo 
pagaminti, ir prisidėti prie kovos su 
sukčiavimu. Siekiant užtikrinti, kad 
vidaus rinkoje būtų tik saugios ir 
reikalavimus atitinkančios prekės bei 
paslaugos, labai svarbu rengti darbuotojų 
mokymus, susijusius su apklausomis 
internetu, kurti informacinius punktus, 
skirtus bendradarbiavimui su didesnėmis 
pardavimų platformomis ir socialine 
žiniasklaida, taip pat bendradarbiauti su 
mokamų paslaugų teikėjais;

Or. it

Pagrindimas

Konkrečios nuostatos dėl produktų atsekamumo yra labai svarbios siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 77
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) su daugeliu pramonės gaminių 
susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus 
rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos 
mechanizmus, priimant bendras taisykles 
ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo 
priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo 
principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės 
aktų, abipusio pripažinimo principas 
reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje 
teisėtai parduodamoms prekėms galioja 

(10) su daugeliu pramonės gaminių 
susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus 
rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos 
mechanizmus, priimant bendras taisykles 
ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo 
priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo 
principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės 
aktų, abipusio pripažinimo principas 
reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje 
teisėtai parduodamoms prekėms galioja 
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laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti 
parduodamos kitoje valstybėje narėje. 
Tačiau dėl nepakankamo abipusio 
pripažinimo principo taikymo bendrovėms 
būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių 
narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga 
didelė integracija, tai lemia prarastas 
galimybes visai ekonomikai. Todėl 
programa turėtų būti siekiama prekių 
srityje gerinti abipusio pripažinimo 
taikymą ir sumažinti neteisėtai ir 
reikalavimų neatitinkančių į rinką 
patenkančių prekių kiekį;

laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti 
parduodamos kitoje valstybėje narėje. 
Tačiau dėl nepakankamo abipusio 
pripažinimo principo taikymo bendrovėms 
būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių 
narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga 
didelė integracija, tai lemia prarastas 
galimybes visai ekonomikai. Todėl 
programa turėtų būti siekiama prekių 
srityje gerinti abipusio pripažinimo 
taikymą ir sumažinti neteisėtai ir 
reikalavimų neatitinkančių į rinką 
patenkančių prekių kiekį, taip pat gerinant 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
galiojančių teisės aktų kontrolę ir 
vykdymą;

Or. sk

Pakeitimas 78
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis 
produkto saugos ir atsakomybės 
taisyklėmis užtikrinama politikos 
priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai,
įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, 
galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, 
duomenų ir privatumo apsauga, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis 
produkto saugos ir atsakomybės 
taisyklėmis užtikrinama politikos 
priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, 
įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, 
galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;
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Or. it

Pakeitimas 79
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis 
produkto saugos ir atsakomybės 
taisyklėmis užtikrinama politikos 
priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, 
įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, 
galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu, ir su 
susijusiais etikos standartais. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis 
produkto saugos ir atsakomybės 
taisyklėmis užtikrinama politikos 
priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, 
įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, 
galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 80
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis 
produkto saugos ir atsakomybės 
taisyklėmis užtikrinama politikos 

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis ir 
vykdytinomis produkto saugos ir 
atsakomybės taisyklėmis užtikrinama 
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priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, 
įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, 
galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;

politikos priemonė, kad visi Sąjungos 
piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo 
subjektus, galėtų pasinaudoti šių taisyklių 
teikiama apsauga. Todėl programa turėtų 
būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti geresnį jos įgyvendinimą, o tai 
skatintų inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 81
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko 
dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad 
įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos 
priežiūros institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir 
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
Rinkos priežiūros institucijoms dažnai 
skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla 
apima nacionalinę teritoriją, nors 
verslininkai prekiauja Sąjungoje arba net 
visame pasaulyje. Visų pirma e. prekybos 
atveju rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir 
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;
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konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

Or. sk

Pakeitimas 82
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir 
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras, taip 
pat vykdant atrankinius patikrinimus, 
įskaitant rinkos priežiūros institucijų 
vykdomus anoniminius patikrinimus, 
taikant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasančias sankcijas, ir skatinant 
glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų 
institucijų bendradarbiavimą vadovaujantis 
rizika grindžiamu požiūriu ir atsižvelgiant 
į atsargumo principą. Programa taip pat 
turėtų būti padedama įtvirtinti esamą rinkos 
priežiūros veiklos rūšių sistemą, skatinti 
skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros 
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institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos 
priežiūros veiklos konvergenciją ir 
glaudesnę integraciją, užtikrinant 
standartų įgyvendinimą tam tikruose 
vartotojams ypatingai svarbiuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, motorinių 
transporto priemonių tipo patvirtinimo ir 
rinkos priežiūros srityje;

Or. it

Pagrindimas

Rinkoje esančių gaminių atitiktį lengviau užtikrinti priežiūros institucijoms atliekant 
anoniminius atrankinius patikrinimus, taikant atgrasančias sankcijas ir tinkamai atsižvelgiant 
į atsargumo principą.

Pakeitimas 83
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir 
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras, be kita 
ko, sistemingai tikrinant produktų 
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vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

mėginius, atitinkančius reikšmingą visų 
rinkai teikiamų produktų rūšių procentinę 
dalį, ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

Or. en

Pakeitimas 84
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas,
didinant informuotumą apie galiojančias 
ES produktų saugos taisykles, dažniau 
atliekant atitikties patikras, taip pat
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
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narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

Or. en

Pakeitimas 85
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl 
nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir 
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

(12) pateikiant į rinką Sąjungos teisės 
neatitinkančius produktus, šią teisę 
atitinkantys produktai patenka į nepalankią 
padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. 
Yra verslininkų, kurie taisyklių nesilaiko 
dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros 
institucijoms dažnai skiriama 
nepakankamai lėšų ir jų veikla apima 
nacionalinę teritoriją, nors verslininkai 
prekiauja Sąjungoje arba net visame 
pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju 
rinkos priežiūros institucijoms labai 
sudėtinga atsekti reikalavimų 
neatitinkančius iš trečiųjų valstybių 
importuotus produktus ir savo 
jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. 
Todėl programa turėtų būti siekiama 
pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu 
verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, 
dažniau atliekant atitikties patikras ir 
skatinant glaudesnį tarpvalstybinį 
vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. 
Programa taip pat turėtų būti padedama 
įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos 
rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių 
narių rinkos priežiūros institucijų bendrą 
veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos 
konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

Or. ro
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Pakeitimas 86
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) produktų sauga yra svarbi visiems. 
Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar 
produktas atitinka saugos reikalavimus dar 
prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai 
svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos 
būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga 
sukūrė atitikties vertinimo institucijų 
akreditavimo sistemą, kurią taikant 
tikrinama šių institucijų kompetencija, 
nešališkumas ir nepriklausomumas. 
Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos 
akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems 
technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji 
būtų vienodai griežtai taikoma visoje 
Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, užtikrinančios, kad 
atitikties vertinimo institucijos toliau 
atitiktų reglamentavimo reikalavimus ir 
stiprintų Europos akreditavimo sistemą, 
visų pirma naujų rūšių politiką remiant 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 765/200848 14 straipsnyje 
nurodytą Europos akreditavimo 
organizaciją (EA);

(13) produktų sauga yra svarbi visiems. 
Vertinant Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 
buvo bandoma įvertinti bendrojoje rinkoje 
taikomos kontrolės priemonių sistemos 
atgrasomąjį poveikį ar griežtumą, ir 
padaryta išvada, kad, nepaisant ribotų 
analizės galimybių, nes labai trūko 
duomenų ir nacionalinės ataskaitos buvo 
labai skirtingos, rinkos priežiūra yra 
nepakankamai griežta. Tai, kad tam 
tikrais atvejais trūksta susijusios 
informacijos apie kontrolės veiklą, taip 
pat gali tam tikrais atvejais parodyti 
faktines vykdymo užtikrinimo spragas1a. 
Šiuo atžvilgiu atitikties vertinimo
institucijos tikrina, ar produktas atitinka 
saugos reikalavimus dar prieš jį pateikiant 
rinkai. Todėl ypatingai svarbu, kad 
atitikties vertinimo institucijos būtų 
patikimos ir kompetentingos. Sąjunga 
sukūrė atitikties vertinimo institucijų 
akreditavimo sistemą, kurią taikant 
tikrinama šių institucijų kompetencija, 
nešališkumas ir nepriklausomumas. 
Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos 
akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems 
technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji 
būtų vienodai griežtai taikoma visoje 
Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, užtikrinančios, kad 
atitikties vertinimo institucijos toliau 
atitiktų reglamentavimo reikalavimus ir 
stiprintų Europos akreditavimo sistemą, 
visų pirma naujų rūšių politiką remiant 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 765/200848 14 straipsnyje 
nurodytą Europos akreditavimo 
organizaciją (EA);
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_________________ _________________

1a Reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus. 

48 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, 
p. 30).

48 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, 
p. 30).

Or. en

Pakeitimas 87
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) produktų sauga yra svarbi visiems. 
Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar 
produktas atitinka saugos reikalavimus dar 
prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai 
svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos 
būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga 
sukūrė atitikties vertinimo institucijų 
akreditavimo sistemą, kurią taikant 
tikrinama šių institucijų kompetencija, 
nešališkumas ir nepriklausomumas. 
Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos 
akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems 
technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji 
būtų vienodai griežtai taikoma visoje 
Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, užtikrinančios, kad 
atitikties vertinimo institucijos toliau
atitiktų reglamentavimo reikalavimus ir 
stiprintų Europos akreditavimo sistemą, 
visų pirma naujų rūšių politiką remiant 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(13) produktų sauga yra svarbi visiems. 
Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar 
produktas atitinka saugos reikalavimus dar 
prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai 
svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos 
būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga 
sukūrė atitikties vertinimo institucijų 
akreditavimo sistemą, kurią taikant 
tikrinama šių institucijų kompetencija, 
nešališkumas ir nepriklausomumas. 
Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos 
akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems 
technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji 
būtų vienodai griežtai taikoma visoje 
Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, užtikrinančios, kad 
atitikties vertinimo institucijos atitiktų 
reglamentavimo reikalavimus ir stiprintų 
Europos akreditavimo sistemą, visų pirma 
naujų rūšių politiką remiant suvienodintas 
patikras ir sankcijas, taip pat Europos 
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(EB) Nr. 765/2008 48 14 straipsnyje 
nurodytą Europos akreditavimo 
organizaciją (EA);

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 48 14 straipsnyje nurodytą 
Europos akreditavimo organizaciją (EA) ir 
remiant Europos gaminių su trūkumais ir 
su jais susijusių nelaimingų atsitikimų 
duomenų bazės sukūrimą;

Or. it

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nebuvo vienodai įgyvendintas visoje Sąjungoje. Todėl reikia 
ne džiaugtis tuo, kaip jis dabar taikomas, bet raginti imtis kitų veiksmų.

Pakeitimas 88
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) produktų sauga yra svarbi visiems. 
Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar 
produktas atitinka saugos reikalavimus dar 
prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai 
svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos 
būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga 
sukūrė atitikties vertinimo institucijų 
akreditavimo sistemą, kurią taikant 
tikrinama šių institucijų kompetencija, 
nešališkumas ir nepriklausomumas. 
Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos 
akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems 
technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji 
būtų vienodai griežtai taikoma visoje 
Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, užtikrinančios, kad 
atitikties vertinimo institucijos toliau 
atitiktų reglamentavimo reikalavimus ir 
stiprintų Europos akreditavimo sistemą, 
visų pirma naujų rūšių politiką remiant 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 765/200848 14 straipsnyje 
nurodytą Europos akreditavimo 
organizaciją (EA);

(13) produktų sauga yra svarbi visiems. 
Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar 
produktas atitinka saugos reikalavimus dar 
prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai 
svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos 
būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga 
sukūrė atitikties vertinimo institucijų 
akreditavimo sistemą, kurią taikant 
tikrinama šių institucijų kompetencija, 
nešališkumas ir nepriklausomumas. 
Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos 
akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems 
technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji 
būtų vienodai griežtai taikoma visoje 
Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, užtikrinančios, kad 
atitikties vertinimo institucijos toliau 
atitiktų reglamentavimo reikalavimus,
sistemingai naudotų trečiųjų šalių 
vertinimą, kad sustiprintų nešališkas ir 
nepriklausomas procedūras, ir stiprintų 
Europos akreditavimo sistemą, visų pirma 
naujų rūšių politiką remiant Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 765/200848 14 straipsnyje nurodytą 
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Europos akreditavimo organizaciją (EA);

Or. en

Pakeitimas 89
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) vartotojų rinkoms plėtojant 
internetinės prekybos ir kelionių paslaugas 
sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad 
importuodami prekes ir paslaugas iš 
trečiosiose valstybėse įsisteigusių 
ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos 
vartotojai galėtų naudotis atitinkama
apsauga. Todėl programoje turėtų būti 
numatyta galimybė prireikus remti 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse 
trečiosiose valstybėse, kurios yra 
pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

(14) vartotojų rinkoms plėtojant 
internetinės prekybos ir kelionių paslaugas 
sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad 
importuodami prekes ir paslaugas iš 
trečiosiose valstybėse įsisteigusių 
ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos 
vartotojai galėtų naudotis tokio pat lygio
apsauga, kaip ir vidaus rinkoje įsisteigusių 
veiklos vykdytojų siūlomas prekes ir 
paslaugas įsigyjantys vartotojai. Todėl 
programoje turėtų būti numatyta galimybė 
prireikus remti bendradarbiavimą su 
atitinkamomis institucijomis, 
įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose 
valstybėse, kurios yra pagrindinės 
Sąjungos prekybos partnerės;

Or. it

Pagrindimas

Sąjungoje siūlomos prekės ir paslaugos turi būti saugios ir atitikti reikalavimus, 
neatsižvelgiant į jų kilmę, nes vartotojas turi būti apsaugotas visada.

Pakeitimas 90
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus, be 
kita ko, taikydamos kitus kriterijus, nei 
vien tik mažiausios kainos ar ekonominio 
efektyvumo, ir atsižvelgdamos į 
kokybinius, aplinkos ir (arba) socialinius 
aspektus. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2014/23/ES49, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/24/ES50 ir Europos Parlamento ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/25/ES51 numatyta valdžios 
institucijoms, verslo subjektams ir 
piliečiams, įskaitant vartotojus, naudą 
teikianti viešųjų pirkimų rinkų, kurios 
sudaro 14 proc. Sąjungos bendrojo vidaus 
produkto, integravimo ir veiksmingo 
veikimo teisinė sistema. Todėl programa 
turėtų būti remiamos priemonės, kuriomis 
užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų 
pirkimų naudojimas, viešųjų pirkėjų 
profesionalumas, kad būtų palengvintos ir 
pagerintos MVĮ ir labai mažų įmonių 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
visų pirma teikiant konsultavimo 
paslaugas ir mokymus, didinamas 
skaidrumas, skatinamas integralumas ir 
geresni duomenys, viešųjų pirkimų 
skaitmeninimo skatinimas ir prioriteto 
teikimas bendriems viešiesiems pirkimams 
šiuo tikslu stiprinant partnerystės požiūrį 
tarp valstybių narių, gerinant duomenų 
rinkimą ir duomenų analizę, įskaitant 
pritaikytų IT priemonių rengimą, paramą 
keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika, 
remiantis Europos ir tarptautiniais 
standartais, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

_________________ _________________

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. en

Pakeitimas 91
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. 
Valdžios įstaigos, vykdydamos savo 
viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir 
remti naujoviškų prekių ir paslaugų 
rinkas. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, kuriomis 
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didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų 
pirkimų naudojimas, sistemingesnis 
aplinkosaugos, socialinių ir sąžiningos 
prekybos kriterijų naudojimas sudarant 
sutartis, pvz., vietos maisto tiekimo 
grandinių rėmimas, viešųjų pirkėjų 
profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
visų pirma toliau išnaudojant ekologinių 
rinkų teikiamas galimybes, didinamas 
skaidrumas, skatinamas integralumas ir 
geresni duomenys, viešųjų pirkimų 
skaitmeninimo skatinimas ir prioriteto 
teikimas bendriems viešiesiems pirkimams 
šiuo tikslu stiprinant partnerystės požiūrį 
tarp valstybių narių, gerinant duomenų 
rinkimą ir duomenų analizę, įskaitant 
pritaikytų IT priemonių rengimą, paramą 
keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika, 
stiprinant nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 92
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
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vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
sudarant palankesnes sąlygas didelės 
apimties infrastruktūros darbų viešuosius 
pirkimus suskirstyti dalimis ir užtikrinant, 
kad viešųjų pirkimų procedūrose būtų 
panaikinta mažiausios kainos kriterijaus 
taikymo praktika ir renkamasi 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, 
siekiant tinkamai atsižvelgti į kokybinius 
elementus, kaip antai aplinkos apsaugos 
bei socialinius aspektus ir naujovių 
diegimą. Be to, programa turėtų būti 
užtikrinamas didesnis skaidrumas, 
skatinamas integralumas ir geresni 
duomenys, viešųjų pirkimų skaitmeninimo 
skatinimas ir prioriteto teikimas bendriems 
viešiesiems pirkimams šiuo tikslu 
stiprinant partnerystės požiūrį tarp 
valstybių narių, gerinant duomenų rinkimą 
ir duomenų analizę, įskaitant pritaikytų IT 
priemonių rengimą, paramą keitimuisi 
patirtimi ir gerąja praktika, teikiant gaires, 
stiprinant nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

Or. it

Pagrindimas

Valstybių narių vykdomas taisyklių, kuriomis siekiama padidinti MVĮ dalyvavimą 
viešuosiuose pirkimuose, įgyvendinimas toli gražu nėra optimalus. Taigi ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti pagal šią programą vykdomiems veiksmams.

Pakeitimas 93
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. 
Teisingai įgyvendinamos viešųjų pirkimų 
taisyklės yra nepaprastai svarbi priemonė 
bendrajai rinkai stiprinti ir ES įmonių bei 
darbo vietų skaičiaus Sąjungoje augimui 
skatinti ir kadangi sumanus naudojimasis 
viešaisiais pirkimais gali būti strateginė 
priemonė ES pažangaus, tvaraus ir 
įtraukaus augimo tikslams pasiekti ir 
greičiau pereiti prie tvaresnių tiekimo 
grandinių ir verslo modelių.
Todėl programa turėtų būti remiamos 
priemonės, kuriomis užtikrinamas platesnis 
strateginių viešųjų pirkimų naudojimas, 
viešųjų pirkėjų profesionalumas, 
gerinamos MVĮ galimybės patekti į viešųjų 
pirkimų rinkas, didinamas skaidrumas, 
skatinamas integralumas ir geresni 
duomenys, viešųjų pirkimų skaitmeninimo 
skatinimas ir prioriteto teikimas bendriems 
viešiesiems pirkimams šiuo tikslu 
stiprinant partnerystės požiūrį tarp 
valstybių narių, gerinant duomenų rinkimą 
ir duomenų analizę, įskaitant pritaikytų IT 
priemonių rengimą, paramą keitimuisi 
patirtimi ir gerąja praktika, teikiant gaires, 
stiprinant nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

_________________ _________________
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49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. en

Pakeitimas 94
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
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pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

_________________ _________________

492014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. ro

Pakeitimas 95
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 

(16) norint nuolat ir iš esmės plėtoti su 
vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą 
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gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas 
drauge su piliečiais ir verslo subjektais. 
Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su 
vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą 
reikia teikti ne tik naujausią informaciją 
apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet 
taip pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

reikia teikti ne tik naujausią informaciją 
apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet 
taip pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

Or. en

Pakeitimas 96
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
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vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia 
teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos, kurios vis dažniau 
būtų teikiamos skaitmeniniu būdu ir būtų 
visiškai prieinamos pagal 2016 m. spalio 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą ES 2016/2102 dėl viešojo 
sektoriaus institucijų interneto svetainių 
ir mobiliųjų programų prieinamumo. 
Kitaip tariant, viešosios administracijos turi 
pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių 
jų administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais. Taip pat 
labai svarbu nustatyti veiksmingą viso 
valdžios sektoriaus, darbuotojų ir 
vadovaujančio personalo veiklos rezultatų 
vertinimo sistemą, kurioje taip pat 
dalyvautų vartotojai. Be to, norint nuolat ir 
iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią 
tarpvalstybinę veiklą reikia teikti naujausią 
informaciją ne tik apie administracinius 
formalumus, bet ir apie verslo subjektų ir 
piliečių teises, įskaitant verslo subjektų 
teises kreditorių atžvilgiu mokėjimų 
vėlavimo atvejais ir piliečių teises jiems 
įsigijus nesaugius ar reikalavimų 
neatitinkančius gaminius, taip pat teises 
prisijungti prie grupės ieškinio. Be to, 
reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti 
spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio 
klausimus. Taip pat būtina paprastu ir 
veiksmingu būdu susieti nacionalines 
administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka 
veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos šios esamos vidaus rinkos 
valdymo priemonės: portalas „Jūsų 
Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų 
skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, 
Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo 
(SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos 
sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji 
dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių 
gyvenimą ir didinti verslo subjektų 
galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

Or. it
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Pagrindimas

Valdžios sektorius turi būti vis atviresnis, lengviau prieinamas, skaitmeninis ir artimesnis 
piliečiams.

Pakeitimas 97
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge
su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą į inovatyvesnę, tam, kad 
panaikintų įvairių jų administracinių 
padalinių atskirumą ir iš naujo kurti šias 
viešąsias paslaugas bendradarbiaujant su 
piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint 
nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka 
susijusią tarpvalstybinę veiklą valstybėms 
narėms reikia teikti ne tik naujausią ir 
teisingą informaciją apie verslo subjektų ir 
piliečių teises, bet taip pat administracinius 
formalumus aiškinančią informaciją. Be to, 
reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti 
spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio 
klausimus. Taip pat būtina paprastu ir 
veiksmingu būdu susieti nacionalines 
administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka 
veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti 
remiamos šios esamos vidaus rinkos 
valdymo priemonės: portalas „Jūsų 
Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų 
skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, 
Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo 
(SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų 
suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos 
sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji 
dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių 
gyvenimą ir didinti verslo subjektų 
galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;
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Or. sk

Pakeitimas 98
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, sistemingai nereikalaudamos 
fizinio naudotojų dalyvavimo, panaikinti 
įvairių jų administracinių padalinių 
atskirumą ir iš naujo kurti šias viešąsias 
paslaugas drauge su piliečiais ir verslo 
subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės 
plėtoti su vidaus rinka susijusią 
tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik 
naujausią, lengvai suprantamą ir 
prieinamą informaciją apie verslo subjektų 
ir piliečių teises, bet taip pat 
administracinius formalumus aiškinančią 
informaciją ir galimybę atlikti 
administracines procedūras internete, taip 
toliau propaguojant elektroninę valdžią ir 
kartu užtikrinant tinkamą duomenų 
privatumą ir apsaugą. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
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gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

Or. en

Pakeitimas 99
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Siekiant tai užtikrinti, Europos Komisija 
turėtų reguliariai vertinti viešąsias ir 
vykdomąsias institucijas visose valstybėse 
narėse ir prireikus leisti naudoti 
Programos paramą. Taip pat būtina 
paprastu ir veiksmingu būdu susieti 
nacionalines administracijas ir vertinti, 
kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl 
programa turėtų būti remiamos šios esamos 
vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas 
„Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
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informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

Or. en

Pakeitimas 100
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
su piliečiais ir verslo subjektais bei kurti 
elektroninės valdžios įrankius. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją ir šiuos 
formalumus supaprastinti. Be to, reikia 
teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
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verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

Or. en

Pakeitimas 101
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) programa turėtų būti remiamas 
bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei 
sutarčių teisę apimančios Sąjungos 
reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant 
didinti verslo efektyvumą ir 
konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant 
bendrovių veiklos poveikį patiriančių 
suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis 
veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius 
uždavinius. Programa taip pat turėtų būti 
užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis
vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių 
informavimas ir pagalba joms bei 
atitinkamos srities informacijos mainų 
skatinimas. Programa turėtų toliau būti 
remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą 
duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę 
sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant 
didinti su sutarčių teise ir deliktine teise 
susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl 
atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į 
atsirandančias technologijas, pvz., daiktų 
internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D 
spausdinimą. Programa turėtų būti 
siekiama skatinti duomenimis pagrįstą 
ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį 
pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos 
ekonomika;

(17) programa turėtų būti remiamas 
bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei 
sutarčių teisę apimančios Sąjungos 
reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant 
didinti verslo efektyvumą ir 
konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant 
bendrovių veiklos poveikį patiriančių 
suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis 
veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius 
uždavinius. Programa taip pat turėtų būti
užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis
vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių 
informavimas ir pagalba joms bei 
atitinkamos srities informacijos mainų 
skatinimas. Programa turėtų toliau būti 
remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą 
duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę 
sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant 
didinti su sutarčių teise ir deliktine teise 
susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl 
atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į 
atsirandančias technologijas, pvz., daiktų 
internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D 
spausdinimą. Programa turėtų būti 
siekiama skatinti duomenimis pagrįstą 
ekonomiką kartu užtikrinant aukštą 
privatumo apsaugos lygį, nes ji nulems, 
kokią padėtį pasaulinėje konkurencijoje 
užims Sąjungos ekonomika;
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Or. en

Pakeitimas 102
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) programa turėtų būti remiamas 
bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei 
sutarčių teisę apimančios Sąjungos 
reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant 
didinti verslo efektyvumą ir 
konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant 
bendrovių veiklos poveikį patiriančių 
suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis 
veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius 
uždavinius. Programa taip pat turėtų būti 
užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis
vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių 
informavimas ir pagalba joms bei 
atitinkamos srities informacijos mainų 
skatinimas. Programa turėtų toliau būti 
remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą 
duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę 
sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant 
didinti su sutarčių teise ir deliktine teise 
susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl 
atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į 
atsirandančias technologijas, pvz., daiktų 
internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D 
spausdinimą. Programa turėtų būti 
siekiama skatinti duomenimis pagrįstą 
ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį 
pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos 
ekonomika;

(17) programa turėtų būti remiamas 
bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei 
sutarčių teisę apimančios Sąjungos 
reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant 
didinti verslo, visų pirma MVĮ,
efektyvumą ir konkurencingumą, tačiau 
kartu užtikrinant bendrovių veiklos poveikį 
patiriančių suinteresuotųjų šalių apsaugą ir 
imantis veiksmų atsižvelgiant į iškilusius 
politinius uždavinius. Programa taip pat 
turėtų būti užtikrinamas reikiamas 
atitinkamos acquis vertinimas, jos 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, 
suinteresuotųjų šalių informavimas ir 
pagalba joms bei atitinkamos srities 
informacijos mainų skatinimas. Programa 
turėtų toliau būti remiamos Komisijos 
iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti 
aiškią ir pritaikytą duomenų ekonomikos ir 
inovacijų teisinę sistemą. Šios iniciatyvos 
būtinos siekiant didinti su sutarčių teise ir 
deliktine teise susijusį teisinį tikrumą, visų 
pirma dėl atsakomybės ir etikos 
atsižvelgiant į atsirandančias technologijas, 
pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, 
robotus, 3 D spausdinimą. Programa turėtų 
būti siekiama skatinti duomenimis pagrįstą 
ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį 
pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos 
ekonomika;

Or. ro

Pakeitimas 103
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) programa taip pat turėtų būti 
skatinamas tinkamas ir visiškas Sąjungos 
kovos su valstybių narių pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu teisinės sistemos 
įgyvendinimas ir taikymas bei būsimos 
politikos kūrimas siekiant spręsti naujus 
šios srities uždavinius. Programa taip pat 
turėtų būti remiama atitinkama Europai 
svarbių tarptautinių organizacijų, pvz., 
Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu 
ir terorizmo finansavimo priemonių 
vertinimo ekspertų komiteto, veikla;

(18) programa taip pat turėtų skatinti 
valstybes nares tinkamai ir visiškai 
įgyvendinti ir taikyti Sąjungos kovos su
korupcija, pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu teisinę sistemą, taip pat kurti 
būsimą politiką siekiant spręsti naujus šios 
srities uždavinius. Programa taip pat turėtų 
būti remiama atitinkama Europai svarbių
tarptautinių organizacijų, pvz., Europos 
Tarybos kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimo priemonių 
vertinimo ekspertų komiteto, veikla;

Or. it

Pakeitimas 104
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje, apima sistemą, užtikrinančią, 
kad konkurencija nebūtų iškraipoma, 
programa turėtų būti remiama Sąjungos 
konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir 
bendradarbiavimas su nacionalinėmis 
valdžios institucijomis bei teismais ir 
platesnė suinteresuotųjų šalių grupės 
aprėptis informuojant apie su Sąjungos 
konkurencijos politika susijusias teises, 
naudą ir įsipareigojimus;

(20) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos 
tikslus ir vertybes, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, galima 
įgyvendinti sukūrus bendrąją rinką, kuri 
apima sistemą, užtikrinančią, kad 
konkurencija nebūtų iškraipoma, programa 
turėtų būti remiama ir skatinama Sąjungos 
konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir 
bendradarbiavimas su nacionalinėmis 
valdžios institucijomis bei teismais ir 
platesnė suinteresuotųjų šalių grupės 
aprėptis informuojant apie su Sąjungos 
konkurencijos politika susijusias teises, 
naudą ir įsipareigojimus, kad būtų sukurta 
atitikties kultūra Europos Sąjungoje ir už 
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jos ribų;

Or. en

Pakeitimas 105
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įgyvendinant programą visų pirma 
turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su 
esminiais neigiamais padariniais 
konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, 
kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir 
verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be 
paliovos didėjantis duomenų naudojimas 
atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą 
dirbtiniam intelektui ir kitoms IT 
priemonėms bei bendrovių kompetenciją 
ir jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad 
programa būtų remiami tinklai ir 
bendradarbiavimas su valstybių narių 
valdžios institucijomis ir teismais, 
atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta 
konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš 
esmės priklauso nuo minėtų subjektų 
veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą 
konkurencijos politikos svarbą apsaugant 
vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už 
Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė 
veikla, programa taip pat turėtų būti 
remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, 
su trečiosios valstybės valdžios 
institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti 
informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir 
verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į 
tai, kad kai kurios į programą įtrauktos 
iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos 
programai didelę įtaką visų pirma daro 
spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai 
vidaus rinkoje, pirmiausia susiję su 
dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais 

(21) įgyvendinant programą visų pirma 
turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su 
esminėmis ir didėjančiomis problemomis, 
kurios paaiškėjo kasdien užtikrinant ES 
konkurencijos politikos įgyvendinimą. 
Pirmiausia tai – sudėtingesnis ir 
reiklesnis IT ir duomenų valdomas 
pasaulis (įmonių naudojami vis 
sudėtingesni IT įrankiai, nuolatinis 
elektroninės komunikacijos masto 
augimas, dirbtinio intelekto, didžiųjų 
duomenų ir algoritmų naudojimas) ir 
platesnio bei gilesnio nacionalinių 
institucijų ir teismų dalyvavimo poreikis. 
Įvairių apklausų rezultatai atskleidė, kad 
yra galimybių pasiekti platesnę 
suinteresuotųjų subjektų grupę, kuriai 
turi įtakos ES konkurencijos politika. 
Taip pat svarbu, kad programa būtų 
remiami tinklai ir bendradarbiavimas su 
valstybių narių valdžios institucijomis ir 
teismais, atsižvelgiant į tai, kad 
neiškraipyta konkurencija ir vidaus rinkos 
veikimas iš esmės priklauso nuo minėtų 
subjektų veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą 
konkurencijos politikos svarbą apsaugant 
vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už 
Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė 
veikla, programa taip pat turėtų būti 
remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, 
su trečiosios valstybės valdžios 
institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti 
informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir 
verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
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duomenų kiekiais, kibernetiniu saugumu ir 
skaitmeninės ekspertizės technologija, 
kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, 
numatoma, kad įgyvendinant šią 
programos dalį bus privaloma imtis 
lanksčių priemonių siekiant patenkinti 
kintančius poreikius;

teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į 
tai, kad kai kurios į programą įtrauktos 
iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos 
programai didelę įtaką visų pirma daro 
spartūs ir dinamiški konkurencijos sąlygų 
pokyčiai vidaus rinkoje, pirmiausia susiję 
su dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais 
duomenų kiekiais, kibernetiniu saugumu ir 
skaitmeninės ekspertizės technologija, 
kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, 
numatoma, kad įgyvendinant šią 
programos dalį bus privaloma imtis 
lanksčių priemonių siekiant patenkinti 
kintančius poreikius;

Or. en

Pakeitimas 106
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įgyvendinant programą visų pirma 
turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su 
esminiais neigiamais padariniais 
konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, 
kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir 
verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be 
paliovos didėjantis duomenų naudojimas 
atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą 
dirbtiniam intelektui ir kitoms IT 
priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir 
jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad 
programa būtų remiami tinklai ir 
bendradarbiavimas su valstybių narių 
valdžios institucijomis ir teismais, 
atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta 
konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš 
esmės priklauso nuo minėtų subjektų 
veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą 
konkurencijos politikos svarbą apsaugant 
vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už 
Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė 
veikla, programa taip pat turėtų būti 

(21) įgyvendinant programą visų pirma 
turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su 
esminiais neigiamais padariniais 
konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, 
kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir 
verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be 
paliovos didėjantis duomenų naudojimas 
atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą 
dirbtiniam intelektui ir kitoms IT 
priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir 
jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad 
programa būtų remiami tinklai ir 
bendradarbiavimas su valstybių narių 
valdžios institucijomis ir teismais, 
atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta 
konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš 
esmės priklauso nuo minėtų subjektų 
veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą 
konkurencijos politikos svarbą apsaugant 
vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už 
Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė 
veikla, programa taip pat turėtų būti 
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remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, 
su trečiosios valstybės valdžios 
institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti 
informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir 
verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į 
tai, kad kai kurios į programą įtrauktos 
iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos 
programai didelę įtaką visų pirma daro 
spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai 
vidaus rinkoje, pirmiausia susiję su 
dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais 
duomenų kiekiais, kibernetiniu saugumu ir 
skaitmeninės ekspertizės technologija, 
kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, 
numatoma, kad įgyvendinant šią 
programos dalį bus privaloma imtis 
lanksčių priemonių siekiant patenkinti 
kintančius poreikius;

remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, 
su trečiosios valstybės valdžios 
institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti 
informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir 
verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
teikiamomis galimybėmis. Visų pirma 
bendradarbiaujant su pilietinės 
visuomenės grupėmis europiečiams reikia 
parodyti praktinę Sąjungos konkurencijos 
politikos naudą. Atsižvelgiant į tai, kad kai 
kurios į programą įtrauktos iniciatyvos yra 
naujos ir kad konkurencijos programai 
didelę įtaką visų pirma daro spartūs 
konkurencijos sąlygų pokyčiai vidaus 
rinkoje, pirmiausia susiję su dirbtiniu 
intelektu, algoritmais, dideliais duomenų 
kiekiais, kibernetiniu saugumu ir 
skaitmeninės ekspertizės technologija, 
kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, 
numatoma, kad įgyvendinant šią 
programos dalį bus privaloma imtis 
lanksčių priemonių siekiant patenkinti 
kintančius poreikius;

Or. en

Pakeitimas 107
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbiausias tikslas – stiprinti 
Europos įmonių konkurencingumą, tačiau 
tuo pat metu veiksmingai užtikrinant 
vienodas sąlygas ir atvirą bei 
konkurencingą vidaus rinką. MVĮ –
pagrindinis Europos ekonomikos variklis, 
sudarantis 99 proc. visų Europos verslo 
subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo 
vietų ir aktyviai padedantis regionų ir 
vietos lygiu kurti naujas darbo vietas;

(22) svarbiausias tikslas – stiprinti 
Europos įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
yra pagrindinis Europos ekonomikos 
variklis, sudarantis 99 proc. visų Europos 
verslo subjektų, sukuriantis du trečdalius 
darbo vietų ir aktyviai padedantis regionų 
ir vietos lygiu kurti naujas darbo vietas,
konkurencingumą, tačiau tuo pat metu 
veiksmingai užtikrinant vienodas sąlygas ir 
atvirą bei konkurencingą vidaus rinką;

Or. ro



PE629.777v02-00 58/154 AM\1168945LT.docx

LT

Pakeitimas 108
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) visoms MVĮ tenka spręsti bendrus 
uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės 
įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti 
kvalifikuotų darbuotojų, mažinti 
administracinę naštą, skatinti kūrybingumą 
ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti 
tarptautinimo veiklą. Taikant programą 
minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti 
sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo 
netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;

(23) visoms MVĮ tenka spręsti bendrus 
uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės 
įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti 
kvalifikuotų darbuotojų, mažinti 
administracinę naštą, skatinti kūrybingumą 
ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti 
tarptautinimo veiklą bei dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose. Taikant 
programą minėti rinkos nepakankamumai 
turėtų būti sprendžiami proporcingai, 
tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos 
vidaus rinkoje;

Or. ro

Pakeitimas 109
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dauguma Sąjungos 
konkurencingumo problemų yra susijusios 
su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, 
nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos 
neturi pakankamo užstato. Kiti 
finansavimo uždaviniai susiję su MVĮ 
poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos 
daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, 
tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei 
keldamos darbuotojų kvalifikaciją. 
Nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina 

(24) dauguma Sąjungos 
konkurencingumo problemų yra susijusios 
su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, 
nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos 
neturi pakankamo užstato. Todėl labai 
svarbu remti programas, kuriomis 
siekiama mažinti mokėjimų vėlavimus, 
kad taip būtų skatinama įmonių plėtra, 
visų pirma MVĮ. Kiti finansavimo 
uždaviniai susiję su MVĮ poreikiu išlikti 
konkurencingoms, tai jos daro 
vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, 
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plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių 
bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti 
perspektyvias bendroves, jeigu jos 
perduodamos;

tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei 
keldamos darbuotojų kvalifikaciją. 
Nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina 
plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių 
bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti 
perspektyvias bendroves, jeigu jos 
perduodamos;

Or. it

Pakeitimas 110
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) taikydama šį reglamentą Komisija 
turėtų konsultuotis su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
viešąsias ir privačiąsias organizacijas, 
kurios atstovauja MVĮ. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti labai mažoms įmonėms, 
įmonėms, užsiimančiomis amatų veikla, 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
laisvųjų profesijų atstovams ir 
socialinėms įmonėms. Taip pat reikėtų 
atkreipti dėmesį į jaunus verslininkus ir 
moteris verslininkes, taip pat į 
verslininkus, kurie priklauso palankių 
socialinių sąlygų neturinčioms ar 
pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui 
neįgaliuosius ir pagyvenusius žmones;

Or. it

Pakeitimas 111
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) šioje programoje iškeltų politikos 
tikslų bus siekiama naudojant pagal 
„InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas 
finansines priemones ir biudžeto garantiją. 
Finansinė parama turėtų būti naudojama 
proporcingai šalinant rinkos 
nepakankamumus arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir veikla 
neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų 
būti išstumiamas privatus finansavimas 
arba sutrikdoma konkurencija vidaus 
rinkoje. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų 
būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

(26) šioje programoje iškeltų politikos 
tikslų bus siekiama naudojant pagal 
„InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas 
finansines priemones ir biudžeto garantiją, 
kad būtų išvengta pernelyg rizikingų 
sandorių. Finansinė parama turėtų būti 
naudojama proporcingai šalinant rinkos 
nepakankamumus arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir veikla 
neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų 
būti išstumiamas privatus finansavimas 
arba sutrikdoma konkurencija vidaus 
rinkoje. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų 
būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

Or. it

Pakeitimas 112
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ per visą jų 
gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti 
grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ 
ir pramonės sektoriais susijusia įgyta 
kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant 
su Europos, nacionalinėmis arba regiono 
suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų 
būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių 
tinklo patirtimi naudojant vieno langelio 
sistemą siekiant didinti MVĮ 
konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus 
rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą 
ketinama toliau teikti paslaugas kitų 
Sąjungos programų vardu, visų pirma 

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ, įskaitant 
turizmo sektoriaus įmones, per visą jų 
gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti 
grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ 
ir pramonės sektoriais susijusia įgyta 
kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant 
su Europos, nacionalinėmis arba regiono 
suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų 
būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių 
tinklo patirtimi naudojant vieno langelio 
sistemą siekiant didinti MVĮ 
konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus 
rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą 
ketinama toliau teikti paslaugas kitų 
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„Horizontas 2020“ programos vardu, ir 
šiam tikslui naudoti tų programų 
finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų 
būti taikoma naujų verslininkų kuravimo 
sistema, padedanti naujiems verslininkams 
ar jais tapti siekiantiems asmenims 
pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų 
šalių verslininkų ir suteikianti galimybę 
ugdyti verslumo gebėjimus. Programa 
turėtų būti parengta taip, kad ją būtų 
įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos 
geografinė aprėptis, o verslininkams būtų 
atveriama daugiau galimybių, prireikus 
pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

Sąjungos programų vardu, visų pirma 
„Horizontas 2020“ programos vardu, ir 
šiam tikslui naudoti tų programų 
finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų 
būti įgyvendinama programa „Erasmus“ 
jauniems verslininkams, padedanti 
naujiems verslininkams ar jais tapti 
siekiantiems asmenims pasisemti verslo 
patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų 
ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo 
gebėjimus. Programa turėtų būti parengta 
taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir 
didėtų jos geografinė aprėptis, o 
verslininkams būtų atveriama daugiau 
galimybių, prireikus pasitelkiant kitas 
Sąjungos iniciatyvas, taip pat ją 
įgyvendinant turėtų būti galima spręsti 
naujas MVĮ iškylančias problemas 
bendrojoje rinkoje, pavyzdžiui, susijusias 
su skaitmeninimu;

Or. it

Pakeitimas 113
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ per visą jų 
gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti 
grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ 
ir pramonės sektoriais susijusia įgyta 
kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant 
su Europos, nacionalinėmis arba regiono 
suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų 
būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių 
tinklo patirtimi naudojant vieno langelio 
sistemą siekiant didinti MVĮ 
konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus 
rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą 
ketinama toliau teikti paslaugas kitų 
Sąjungos programų vardu, visų pirma 
„Horizontas 2020“ programos vardu, ir 

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ per visą jų 
gyvavimo ciklą, todėl ji turėtų tapti 
matomesnė MVĮ, be kita ko, atnaujinant 
komunikacijos strategijas ir mažinant 
biurokratizmą. Programa turėtų būti 
grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ 
ir pramonės sektoriais susijusia įgyta 
kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant 
su Europos, nacionalinėmis arba regiono 
suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų 
būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių 
tinklo patirtimi naudojant vieno langelio 
sistemą siekiant didinti MVĮ 
konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus 
rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą 
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šiam tikslui naudoti tų programų 
finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų 
būti taikoma naujų verslininkų kuravimo 
sistema, padedanti naujiems verslininkams 
ar jais tapti siekiantiems asmenims 
pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų 
šalių verslininkų ir suteikianti galimybę 
ugdyti verslumo gebėjimus. Programa 
turėtų būti parengta taip, kad ją būtų 
įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos 
geografinė aprėptis, o verslininkams būtų 
atveriama daugiau galimybių, prireikus 
pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

ketinama toliau teikti paslaugas kitų 
Sąjungos programų vardu, visų pirma 
„Horizontas 2020“ programos vardu, ir 
šiam tikslui naudoti tų programų 
finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų 
būti taikoma naujų verslininkų kuravimo 
sistema, padedanti naujiems verslininkams 
ar jais tapti siekiantiems asmenims 
pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų 
šalių verslininkų ir suteikianti galimybę 
ugdyti verslumo gebėjimus. Programa 
turėtų būti parengta taip, kad ją būtų 
įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos 
geografinė aprėptis, o verslininkams būtų 
atveriama daugiau galimybių, prireikus 
pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 114
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) grupės – tai strateginė MVĮ 
konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros 
priemonė, nes šios grupės kuria palankią 
verslo aplinką. Bendrosios grupės 
iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes 
tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos 
specializuotas ekosistemas, grupės atveria 
MVĮ naujų verslo galimybių ir 
veiksmingiau integruoja jas į Europos ir 
pasaulines strategines vertės grandines. 
Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės 
strategijų rengimą ir bendros veiklos 
vykdymą; šią veiklą rems Europos 
klasterių bendradarbiavimo platforma. 
Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama 
užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu 
veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks 
gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių 

(28) grupės – tai strateginė MVĮ 
konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros 
priemonė, nes šios grupės kuria palankią 
verslo aplinką. Bendrosios grupės 
iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes 
tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos 
specializuotas ekosistemas, grupės atveria 
MVĮ naujų verslo galimybių ir 
veiksmingiau integruoja jas į Europos ir 
pasaulines strategines vertės grandines. 
Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės 
strategijų rengimą ir bendros veiklos 
vykdymą; šią veiklą rems Europos 
klasterių bendradarbiavimo platforma. 
Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama 
užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu 
veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks 
gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių 



AM\1168945LT.docx 63/154 PE629.777v02-00

LT

organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų 
būti teikiama pažangiųjų technologijų, 
naujų verslo modelių, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis ir 
efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems 
sprendimams, kūrybingumui ir projektams, 
kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, 
verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti 
specializuotos MVĮ paramos dalyviai 
turėtų būti susiję, kad pramonės 
pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų 
strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. 
Taigi, programa turėtų būti prisidedama 
siekiant augimo ir plėtojant ryšius su 
Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų 
centrais ir teikiant investicijas pagal 
sanglaudos politiką ir programą „Europos 
horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su 
„Erasmus“ programa.

organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų 
būti teikiama pažangiųjų technologijų, 
naujų verslo modelių, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis ir 
efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems 
sprendimams siekiant padėti iki 2050 m. 
pereiti prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, 
kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos 
kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo 
skatinimui ir tarptautinimui. Kiti 
specializuotos MVĮ paramos dalyviai 
turėtų būti susiję, kad pramonės 
pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų 
strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. 
Taigi, programa turėtų būti prisidedama 
siekiant augimo ir plėtojant ryšius su 
Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų 
centrais ir teikiant investicijas pagal 
sanglaudos politiką ir programą „Europos 
horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su 
„Erasmus“ programa.

Or. it

Pakeitimas 115
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kūrybiškumas ir inovacijos – labai 
svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos 
pramonės vertės grandinės 
konkurencingumą. Jie iš esmės skatina 
pramonės modernizavimą ir prisideda prie 
pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo, 
tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. 
Todėl programa turėtų būti remiami 
tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės 
diegiant kūryba grindžiamas inovacijas į 
pramonės vertės grandinę;

(29) kūrybiškumas ir inovacijos – labai 
svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos 
pramonės vertės grandinės 
konkurencingumą. Jie iš esmės skatina 
pramonės modernizavimą ir prisideda prie 
pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo, 
tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. 
Todėl programa turėtų būti remiami 
tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės 
diegiant skaitmenine transformacija ir
kūryba grindžiamas inovacijas į 
visuomenės ir pramonės vertės grandinę;



PE629.777v02-00 64/154 AM\1168945LT.docx

LT

Or. it

Pakeitimas 116
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Europos standartai –svarbūs vidaus 
rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint 
užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą. Europos standartai taip 
pat yra esminė priemonė, kuria remiami 
Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių 
sričių politika, pvz., energetikos, klimato 
pokyčių, informacijos ir ryšių 
technologijos, tvaraus išteklių naudojimo, 
produktų saugos, vartotojų apsaugos, 
darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir 
senstančios gyventojų populiacijos, taigi, 
šie standartai yra naudingi apskritai visai 
visuomenei;

(30) Europos standartai –svarbūs vidaus 
rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint 
užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą. Europos standartai taip 
pat yra esminė priemonė, kuria remiami 
Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių 
sričių politikos tikslai, pvz., perėjimo prie 
naujos energetikos sistemos paspartinimo, 
kovos su klimato kaita, aplinkos 
apsaugos, geresnės oro kokybės,
informacijos ir ryšių technologijos, tvaraus 
išteklių naudojimo ir perdirbimo, 
inovacijų, produktų saugos, vartotojų 
apsaugos, darbuotojų saugos, darbo sąlygų 
ir senstančios gyventojų populiacijos, taigi, 
šie standartai yra naudingi apskritai visai 
visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 117
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Europos standartai –svarbūs vidaus 
rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint 
užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą. Europos standartai taip 
pat yra esminė priemonė, kuria remiami 
Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių 
sričių politika, pvz., energetikos, klimato 

(30) Europos standartai –svarbūs vidaus 
rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint 
užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą. Europos standartai taip 
pat yra esminė priemonė, kuria remiami 
Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių 
sričių politika, pvz., energetikos, klimato 
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pokyčių, informacijos ir ryšių 
technologijos, tvaraus išteklių naudojimo, 
produktų saugos, vartotojų apsaugos, 
darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir 
senstančios gyventojų populiacijos, taigi, 
šie standartai yra naudingi apskritai visai 
visuomenei;

pokyčių, informacijos ir ryšių 
technologijos, tvaraus išteklių naudojimo, 
produktų saugos, vartotojų apsaugos, 
darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir 
senstančios gyventojų populiacijos, taigi, 
šie standartai yra naudingi apskritai visai 
visuomenei. Vis dėlto, patirtis parodė, kad 
būtina patobulinti standartų rengimo 
spartą ir savalaikiškumą ir dėti daugiau 
pastangų, kad būtų įtraukti silpnesni 
suinteresuotieji subjektai, atstovaujantys 
vartotojų, aplinkos ir darbuotojų 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 118
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) tinkamai veikianti bendra 
finansinės atskaitomybės sistema yra 
labai svarbi vidaus rinkai, veiksmingam 
kapitalo rinkų veikimui ir integruotos 
finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimui 
naudojant kapitalo rinkų sąjungą;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 119
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Sąjunga prisideda prie aukšto lygio 
vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios 

(36) Sąjunga prisideda prie aukšto lygio 
vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios 
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suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus 
rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia 
dėmesio, šiuo tikslu remdama ir 
papildydama valstybių narių politiką, kuria 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip 
vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus 
rinkos privalumais ir kad piliečiams 
naudojantis šiais privalumais konkrečiomis 
priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų 
saugumas ir teisinių bei ekonominių 
interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo 
užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos 
įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi 
vietoje ir kad verslo subjektai galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis ir 
sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be 
to, būtina suteikti galią vartotojams, juos 
skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius 
sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, 
energiją ir išteklius efektyviai naudojančios 
žiedinės ekonomikos;

suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus 
rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia 
dėmesio, šiuo tikslu remdama ir 
papildydama valstybių narių politiką, kuria 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip 
vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus 
rinkos privalumais ir kad piliečiams 
naudojantis šiais privalumais konkrečiomis 
priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų 
saugumas ir teisinių bei ekonominių 
interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo 
užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos 
įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi 
vietoje ir kad verslo subjektai galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis ir 
sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be 
to, būtina suteikti galią vartotojams, juos 
skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius ir 
informacija pagrįstus sprendimus ir taip 
prisidėti prie tvarios, energiją ir išteklius 
efektyviai naudojančios žiedinės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 120
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Sąjunga prisideda prie aukšto lygio 
vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios 
suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus 
rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia 
dėmesio, šiuo tikslu remdama ir 
papildydama valstybių narių politiką, kuria 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip 
vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus 
rinkos privalumais ir kad piliečiams 
naudojantis šiais privalumais konkrečiomis 
priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų 
saugumas ir teisinių bei ekonominių 

(36) Sąjunga prisideda prie aukšto lygio 
vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios 
suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus 
rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia 
dėmesio, šiuo tikslu remdama ir 
papildydama valstybių narių politiką, kuria 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip 
vartotojai ir gaminantys vartotojai, galėtų 
pasinaudoti visais vidaus rinkos 
privalumais ir kad piliečiams naudojantis 
šiais privalumais konkrečiomis 
priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų
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interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo 
užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos 
įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi 
vietoje ir kad verslo subjektai galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis ir 
sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be 
to, būtina suteikti galią vartotojams, juos 
skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius 
sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, 
energiją ir išteklius efektyviai naudojančios 
žiedinės ekonomikos;

saugumas ir teisinių bei ekonominių 
interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo 
užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos 
įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi 
vietoje ir kad verslo subjektai galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis ir 
sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be 
to, būtina suteikti galią vartotojams, juos 
skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius 
sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, 
energiją ir išteklius efektyviai naudojančios 
žiedinės ekonomikos;

Or. it

Pakeitimas 121
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) siekiant sukurti žiedinę 
ekonomiką, reikia įtraukti visus 
suinteresuotuosius subjektus, imantis 
veiksmų ne tik dėl prekių projektavimo ir 
pardavimo, bet taip pat skatinant 
permainas verslo veikloje per 
novatoriškus verslo modelius, kuriuose 
reaguojama į vartotojų lūkesčius, ir 
vartojimo modelius, pereinančius prie 
produktų naudojimo, pakartotinio 
naudojimo ir dalijimosi, taip padedant 
pratęsti jų eksploatavimo trukmę ir 
sukurti konkurencingus, ilgalaikius ir 
tvarius produktus. Šia programa turėtų 
būti siekiama padėti vartotojams ir 
suteikti jiems galių priimant tvarius 
pasirinkimus, suteikiant daugiau 
informacijos apie numatytą produktų 
eksploatavimo trukmę, patvarumą ir 
galimybę juos sutaisyti, kad jie galėtų 
pasirinkti pagal savo poreikius, lūkesčius
ir pageidavimus, taip pat užtikrinant 
didesnę apsaugą tuo atveju, jei produktai 
sugenda anksčiau laiko (geriau žinoma 



PE629.777v02-00 68/154 AM\1168945LT.docx

LT

kaip jų „suplanuotas senėjimas“);

Or. en

Pakeitimas 122
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) neveiksmingas vykdymo 
užtikrinimas tarpvalstybinių pažeidimų 
atvejais, įskaitant pažeidimus 
skaitmeninėje aplinkoje, verslininkams 
sudaro sąlygas išvengti vykdymo 
užtikrinimo persikeliant į kitą Sąjungos 
vietą. Dėl jo taip pat iškreipiama 
konkurencija įstatymų besilaikantiems 
verslininkams, veikiantiems nacionaliniu 
ar tarpvalstybiniu mastu, tiek veiklą 
vykdantiems internetu, tiek – ne, ir 
atitinkamai daroma tiesioginė žala 
vartotojams bei kenkiama vartotojų 
pasitikėjimui tarpvalstybiniais sandoriais 
ir vidaus rinka;

Or. en

Pakeitimas 123
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
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galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia 
su visomis atitinkamomis Sąjungos 
politikos sritimis susijusiems vartotojų 
interesams, ir su standartizavimo 
klausimais susijusius vartotojų interesams 
atstovaujančią Europos vartotojų 
atstovavimo standartizacijos srityje 
koordinavimo asociaciją (ANEC).
Vykdant minėtą veiklą ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas naujiems rinkos 
poreikiams, susijusiems su tvaraus 
vartojimo skatinimu ir pažeidžiamumo 
prevencija bei ekonomikos skaitmeninimo 
keliamais uždaviniais arba naujų vartojimo 
įpročių formavimu ir verslo modelių 
kūrimu. Programa turėtų remti atitinkamos 
informacijos apie rinkas, politikos 
uždavinius, iškylančius klausimus ir 
elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

galias, visų pirma remiant vartotojų 
organizacijas. Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu ir 
pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos 
skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba 
naujų vartojimo įpročių formavimu ir 
verslo modelių kūrimu. Programa turėtų 
remti atitinkamos informacijos apie rinkas, 
politikos uždavinius, iškylančius klausimus 
ir elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

Or. sk

Pakeitimas 124
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su 

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su 
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visomis atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir 
su standartizavimo klausimais susijusius 
vartotojų interesams atstovaujančią 
Europos vartotojų atstovavimo 
standartizacijos srityje koordinavimo 
asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu ir 
pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos 
skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba 
naujų vartojimo įpročių formavimu ir 
verslo modelių kūrimu. Programa turėtų 
remti atitinkamos informacijos apie rinkas, 
politikos uždavinius, iškylančius klausimus 
ir elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

visomis atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir 
su standartizavimo klausimais susijusius 
vartotojų interesams atstovaujančią 
Europos vartotojų atstovavimo 
standartizacijos srityje koordinavimo 
asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu, visų pirma 
imantis veiksmų dėl suplanuoto produktų 
senėjimo problemos, pažeidžiamumo 
prevencija bei ekonomikos skaitmeninimo 
keliamais uždaviniais arba naujų vartojimo 
įpročių formavimu ir verslo modelių 
kūrimu. Programa turėtų remti atitinkamos 
informacijos apie rinkas, politikos 
uždavinius, iškylančius klausimus ir 
elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

Or. en

Pakeitimas 125
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su 
visomis atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir 

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su 
visomis atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir 
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su standartizavimo klausimais susijusius 
vartotojų interesams atstovaujančią 
Europos vartotojų atstovavimo 
standartizacijos srityje koordinavimo 
asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu ir 
pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos 
skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba 
naujų vartojimo įpročių formavimu ir 
verslo modelių kūrimu. Programa turėtų 
remti atitinkamos informacijos apie rinkas, 
politikos uždavinius, iškylančius klausimus 
ir elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

su standartizavimo klausimais susijusius 
vartotojų interesams atstovaujančią 
Europos vartotojų atstovavimo 
standartizacijos srityje koordinavimo 
asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu ir 
pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos 
skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba 
naujų vartojimo įpročių formavimu ir 
verslo modelių, kaip antai 
bendradarbiaujamosios ekonomikos ir 
socialinio verslumo, kūrimu. Programa 
turėtų remti atitinkamos išsamios
informacijos apie rinkas, politikos 
uždavinius, iškylančius klausimus ir 
elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

Or. it

Pakeitimas 126
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su 
visomis atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir 
su standartizavimo klausimais susijusius 
vartotojų interesams atstovaujančią 
Europos vartotojų atstovavimo 

(37) programa turėtų padėti didinti 
vartotojų, verslo subjektų, pilietinės 
visuomenės ir valdžios institucijų 
informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir 
saugos įstatymus bei vartotojams ir 
nacionalinėms arba visos Sąjungos 
vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant 
galias, visų pirma remiant Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs
(BEUC – Europos vartotojų organizacijų 
asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir 
laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su 
visomis atitinkamomis Sąjungos politikos 
sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir 
su standartizavimo klausimais susijusius 
vartotojų interesams atstovaujančią 
Europos vartotojų atstovavimo 
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standartizacijos srityje koordinavimo 
asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu ir 
pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos 
skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba 
naujų vartojimo įpročių formavimu ir 
verslo modelių kūrimu. Programa turėtų 
remti atitinkamos informacijos apie rinkas, 
politikos uždavinius, iškylančius klausimus 
ir elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

standartizacijos srityje koordinavimo 
asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su 
tvaraus vartojimo skatinimu ir 
pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos 
skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba 
naujų vartojimo įpročių formavimu ir 
verslo modelių kūrimu. Programa turėtų 
remti atitinkamos informacijos apie rinkas 
ir kokybės standartus visoje Sąjungoje, 
politikos uždavinius, iškylančius klausimus 
ir elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų 
suvestinių skelbimą;

Or. en

Pakeitimas 127
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) programa turėtų būti remiamos 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
įskaitant atsakingas už produktų saugos 
stebėseną, kurios visų pirma veikia išvien 
su pavojingų produktų Sąjungos 
ankstyvojo perspėjimo sistema. Programa 
taip pat turėtų būti remiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/95/EB58 ir Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 dėl vartotojų apsaugos ir 
produktų saugos įgyvendinimo 
užtikrinimas bei Vartotojų apsaugos 
bendradarbiavimo tinklas ir tarptautinis 
bendradarbiavimas tarp trečiųjų valstybių 
atitinkamų valdžios institucijų ir Sąjungos. 
Programa taip pat turėtų būti siekiama 
užtikrinti visų vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų galimybes naudotis 
kokybišku neteisminiu ginčų sprendimu, 
elektroniniu ginčų sprendimu ir 

(38) programa turėtų būti remiamos 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
įskaitant atsakingas už produktų saugos 
stebėseną, kurios visų pirma veikia išvien 
su pavojingų produktų Sąjungos 
ankstyvojo perspėjimo sistema. Programa 
taip pat turėtų būti remiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/95/EB58 ir Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 dėl vartotojų apsaugos ir 
produktų saugos įgyvendinimo 
užtikrinimas bei Vartotojų apsaugos 
bendradarbiavimo tinklas ir tarptautinis 
bendradarbiavimas tarp trečiųjų valstybių 
atitinkamų valdžios institucijų ir Sąjungos. 
Programa taip pat turėtų būti skatinamos 
informavimo kampanijos apie vartotojų 
teises, visų pirma kai įsigyjamos prekės 
bei paslaugos ir kai vykdomas 
sukčiavimas ir nesąžininga prekybos 
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informacija apie teisių gynimo priemones; praktika, ir siekiama užtikrinti visų 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
galimybes prisijungti prie grupės ieškinio, 
taip pat naudotis kokybišku neteisminiu 
ginčų sprendimu, elektroniniu ginčų 
sprendimu ir informacija apie teisių 
gynimo priemones;

Or. it

Pagrindimas

Dažnai vartotojai nežino apie savo teises ir galimybę prisijungti prie grupės ieškinio ar 
pasinaudoti teisminio ginčų sprendimo mechanizmu.

Pakeitimas 128
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) programa turėtų būti remiamos 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
įskaitant atsakingas už produktų saugos 
stebėseną, kurios visų pirma veikia išvien 
su pavojingų produktų Sąjungos 
ankstyvojo perspėjimo sistema. Programa 
taip pat turėtų būti remiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/95/EB58 ir Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 dėl vartotojų apsaugos ir 
produktų saugos įgyvendinimo 
užtikrinimas bei Vartotojų apsaugos 
bendradarbiavimo tinklas ir tarptautinis 
bendradarbiavimas tarp trečiųjų valstybių 
atitinkamų valdžios institucijų ir Sąjungos. 
Programa taip pat turėtų būti siekiama 
užtikrinti visų vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų galimybes naudotis 
kokybišku neteisminiu ginčų sprendimu, 
elektroniniu ginčų sprendimu ir 
informacija apie teisių gynimo priemones;

(38) programa turėtų būti remiamos 
nacionalinės kompetentingos institucijos, 
įskaitant atsakingas už produktų saugos 
stebėseną, kurios visų pirma veikia išvien 
su pavojingų produktų Sąjungos 
ankstyvojo perspėjimo sistema. Programa 
taip pat turėtų būti remiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/95/EB58 ir Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 dėl vartotojų apsaugos ir 
produktų saugos įgyvendinimo 
užtikrinimas bei Vartotojų apsaugos 
bendradarbiavimo tinklas ir tarptautinis 
bendradarbiavimas tarp trečiųjų valstybių 
atitinkamų valdžios institucijų ir Sąjungos. 
Programa taip pat turėtų būti siekiama 
užtikrinti visų vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų galimybes naudotis 
kokybišku neteisminiu ginčų sprendimu, 
elektroniniu ginčų sprendimu ir 
informacija apie mažiausiai kainuojančias
teisių gynimo priemones;

_________________ _________________
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58 2001 m. gruodžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 
(OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

58 2001 m. gruodžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 
(OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

Or. ro

Pakeitimas 129
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) 2017 m. gegužės mėnesį Komisijai 
patikrinus Sąjungos vartotojų teisės ir 
rinkodaros teisės tinkamumą buvo 
nustatyta būtinybė užtikrinti nuoseklesnį 
taisyklių taikymą ir palengvinti galimybę 
imtis teisių gynimo priemonių, jeigu 
pažeidus vartotojų įstatymus vartotojai 
patiria žalą. Siekdama, be kita ko, užtikrinti 
vienodą požiūrį į vartotojus visoje vidaus 
rinkoje kalbant apie dvigubos kokybės 
standartus, stipresnius valstybių narių 
vykdymo užtikrinimo pajėgumus, didesnę 
produktų saugą, sustiprintą tarptautinį 
bendradarbiavimą ir naujas galimybes 
naudotis teisių gynimo priemonėmis, visų 
pirma atstovų veiksmais, kurių imasi 
kvalifikuotieji subjektai, Komisija 2018 m. 
balandžio mėn. priėmė „Naujų galimybių 
vartotojams dokumentą“. Programa turėtų 
būti siekiama, be visa ko, remti vartotojų 
politiką ir šiuo tikslu didinti informuotumą, 
gausinti žinias, stiprinti pajėgumus ir 
keistis vartotojų organizacijų bei vartotojų 
apsaugos institucijų geriausia patirtimi, 
vykdyti tinklaveiką, atlikti rinkos tyrimus, 
plėsti įrodymų apie vartotojų vidaus rinkos 
veikimą bazę, IT sistemas ir ryšių 
priemones;

(40) 2017 m. gegužės mėnesį Komisijai 
patikrinus Sąjungos vartotojų teisės ir 
rinkodaros teisės tinkamumą buvo 
nustatyta būtinybė užtikrinti nuoseklesnį 
taisyklių taikymą ir palengvinti galimybę 
imtis teisių gynimo priemonių, jeigu 
pažeidus vartotojų įstatymus vartotojai 
patiria žalą. Siekdama, be kita ko, užtikrinti 
vienodą požiūrį į vartotojus visoje vidaus 
rinkoje kalbant apie dvigubos kokybės 
standartus, stipresnius valstybių narių 
vykdymo užtikrinimo pajėgumus, didesnę 
produktų saugą, taip pat taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas, sustiprintą tarptautinį 
bendradarbiavimą ir naujas galimybes 
naudotis teisių gynimo priemonėmis, visų 
pirma atstovų veiksmais, kurių imasi 
kvalifikuotieji subjektai, taip pat siekdama 
atnaujinti taisykles ir pritaikyti jas prie 
skaitmeninio amžiaus poreikių ir 
įpareigoti platformas, kuriose 
prekiaujama arba keičiamasi prekėmis ir 
paslaugomis, užtikrinti daug didesnį 
vartotojams teikiamos svarbios 
informacijos skaidrumą, Komisija 
2018 m. balandžio mėn. priėmė „Naujų 
galimybių vartotojams dokumentą“. 
Programa turėtų būti siekiama, be visa ko, 
remti vartotojų politiką ir šiuo tikslu didinti 
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informuotumą, gausinti žinias, stiprinti 
pajėgumus ir keistis vartotojų organizacijų 
bei vartotojų apsaugos institucijų geriausia 
patirtimi, vykdyti tinklaveiką, atlikti rinkos 
tyrimus, plėsti įrodymų apie vartotojų 
vidaus rinkos veikimą bazę, IT sistemas ir 
ryšių priemones;

Or. it

Pakeitimas 130
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) piliečiams visų pirma įtaką daro 
finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios 
paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos 
komponentas ir joms būtina stabili 
reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad 
būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir 
tvari ekonomika, tačiau taip pat 
užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos 
lygis ir kitos finansinės paslaugos 
galutiniams vartotojams, įskaitant 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
draudėjus, santaupų turinčius asmenis, 
pensijų fondų narius ir gavėjus, 
individualius akcininkus, paskolos gavėjus 
ir MVĮ. Būtina išplėsti jų galimybes 
dalyvauti formuojant finansų sektoriaus 
politiką;

(41) piliečiams visų pirma įtaką daro 
finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios 
paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos 
komponentas ir joms būtina stabili 
reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad 
būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir 
tvari ekonomika, veiksmingai atsižvelgiant 
į socialinius, aplinkos ir valdymo 
veiksnius, tačiau taip pat užtikrinamas 
aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kitos 
finansinės paslaugos galutiniams 
vartotojams, įskaitant neprofesionaliuosius 
investuotojus, draudėjus, santaupų 
turinčius asmenis, pensijų fondų narius ir 
gavėjus, individualius akcininkus, paskolos 
gavėjus ir MVĮ. Būtina išplėsti jų 
galimybes dalyvauti formuojant finansų 
sektoriaus politiką;

Or. en

Pakeitimas 131
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
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41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) piliečiams visų pirma įtaką daro 
finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios 
paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos 
komponentas ir joms būtina stabili 
reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad 
būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir 
tvari ekonomika, tačiau taip pat 
užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos 
lygis ir kitos finansinės paslaugos
galutiniams vartotojams, įskaitant 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
draudėjus, santaupų turinčius asmenis, 
pensijų fondų narius ir gavėjus, 
individualius akcininkus, paskolos gavėjus 
ir MVĮ. Būtina išplėsti jų galimybes 
dalyvauti formuojant finansų sektoriaus 
politiką;

(41) piliečiams visų pirma įtaką daro 
finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios 
paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos 
komponentas ir joms būtina stabili 
reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad 
būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir
tvari ekonomika, tačiau taip pat 
užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos 
lygis ir kitos finansinės paslaugos 
galutiniams vartotojams, įskaitant 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
draudėjus, santaupų turinčius asmenis, 
pensijų fondų narius ir gavėjus, 
individualius akcininkus, paskolos gavėjus 
ir MVĮ. Būtina išplėsti jų galimybes 
dalyvauti formuojant finansų sektoriaus 
politiką ir suprasti joje vykstančius 
pokyčius;

Or. it

Pakeitimas 132
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) kad vidaus rinka veiktų be trikdžių, 
visoje maisto grandinėje turi būti 
užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos 
lygis. Saugi ir tvari maisto tiekimo 
grandinė – būtina visuomenės ir vidaus 
rinkos veikimo sąlyga. Tarpvalstybinės 
sveikatos krizės ir dėl maisto prasidėjusi 
panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes 
apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei 
sustabdoma gamyba;

(44) kad vidaus rinka veiktų be trikdžių
ir sklandžiai, visoje maisto grandinėje turi 
būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos 
lygis. Saugi ir tvari maisto tiekimo 
grandinė – būtina visuomenės ir vidaus 
rinkos veikimo sąlyga. Tarpvalstybinės 
sveikatos krizės ir dėl maisto prasidėjusi 
panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes 
apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei 
sustabdoma gamyba. Labai svarbi 
tarpvalstybinių sveikatos krizių ir dėl 
maisto prasidedančios panikos prevencija; 
todėl pagal šią programą turėtų būti 
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remiami konkretūs veiksmai, pvz., 
neatidėliotinų priemonių krizių atvejams 
ir nenumatytiems įvykiams, kenkiantiems 
gyvūnų ar augalų sveikatai, rengimas;

Or. en

Pakeitimas 133
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 
gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 
išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė visoje 
Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir 
pašarų pramonės konkurencingumas bei 
sudarytos palankesnės galimybės kurti 
darbo vietas;

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, užtikrinti
gyvūnų gerovę, prisidėti užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą ir jų informavimą 
bei veiksmingą aplinkos apsaugą, įskaitant 
biologinės įvairovės išsaugojimą, kad būtų 
pagerintas Europos maisto ir pašarų 
gamybos tvarumas, patobulinta standartų 
kokybė visoje Sąjungoje, padidintas 
Europos maisto ir pašarų pramonės 
konkurencingumas bei sudarytos 
palankesnės galimybės kurti darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 134
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 
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gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 
išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė visoje 
Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir 
pašarų pramonės konkurencingumas bei 
sudarytos palankesnės galimybės kurti 
darbo vietas;

gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 
išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė visoje 
Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir 
pašarų pramonės konkurencingumas bei 
sudarytos palankesnės galimybės kurti 
darbo vietas. Siekiant išvengti 
dubliavimosi su susijusiomis Sąjungos 
programomis ir veiksmais ir atsižvelgiant į 
tai, kad gyvūnų gerovė, kova su maisto 
švaistymu ar tausojantis pesticidų 
naudojimas yra naujų bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslų dalis, šios sritys 
nepatenka į šio reglamento taikymo sritį;

Or. sk

Pagrindimas

Viď napríklad recitál 17, 21, článok 6 ods. 1 písm. i) (Špecifické ciele), článok 28 ods. 5 písm. 
b) návrhu Komisie COM(2018) 392 final Nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce 
sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

Pakeitimas 135
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 
gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 
gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 
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išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė visoje 
Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir 
pašarų pramonės konkurencingumas bei 
sudarytos palankesnės galimybės kurti 
darbo vietas;

išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė ir naikinami 
dvigubi produktų kokybės standartai 
visoje Sąjungoje, padidintas Europos 
maisto ir pašarų pramonės 
konkurencingumas bei sudarytos 
palankesnės galimybės kurti darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 136
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 
gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 
išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė visoje 
Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir 
pašarų pramonės konkurencingumas bei 
sudarytos palankesnės galimybės kurti 
darbo vietas;

(45) Sąjungos teisės bendrasis tikslas 
maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų 
gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų 
informavimą bei veiksmingą aplinkos 
apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės 
išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos 
maisto ir pašarų gamybos tvarumas, 
patobulinta standartų kokybė visoje 
Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir 
pašarų pramonės konkurencingumas bei 
pagerinta gaminių kokybė, taip pat
sudarytos palankesnės galimybės kurti 
darbo vietas;

Or. it

Pakeitimas 137
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgiant į specifinį veiksmų, 
kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatos maisto 
grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi 
būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir 
viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų 
pirma, nukrypstant nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas)61 (toliau – Finansinis 
reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo 
atgaline data principo išimtimi, 
neatidėliotinų priemonių išlaidos, 
atsižvelgiant į jų skubumą ir 
nenuspėjamumą turėtų būti laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus ir apimti 
visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą 
ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį 
protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie 
jį pranešama Komisijai. Atitinkamus 
biudžetinius įsipareigojimus ir 
reikalavimus atitinkančių išlaidų 
išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai 
pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir 
įvertinami valstybių narių pateikti 
mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų 
būti laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos 
priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje 
atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos 
būklei, jeigu trečiosios valstybės 
teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio 
šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta 
tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei 
apsaugos priemonių ir kitų susijusių 
veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant 
kontroliuoti augalų sveikatos būklę 
Sąjungoje;

(46) atsižvelgiant į specifinį veiksmų, 
kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatos maisto 
grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi 
būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir 
viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų 
pirma, nukrypstant nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas)61 (toliau – Finansinis 
reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo 
atgaline data principo išimtimi, 
neatidėliotinų priemonių išlaidos, 
atsižvelgiant į jų skubumą ir 
nenuspėjamumą turėtų būti laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus ir apimti 
visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą 
ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį 
protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie 
jį pranešama Komisijai. Atitinkamus 
biudžetinius įsipareigojimus ir 
reikalavimus atitinkančių išlaidų 
išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai 
pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir 
įvertinami valstybių narių pateikti 
mokėjimo prašymai. Kai ekstremalioji 
padėtis žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatos srityje maisto grandinėje gali 
būti susieta su konkrečia Sąjungos 
praktika, reikėtų imtis priemonių šiai 
praktikai persvarstyti. Išlaidos taip pat 
turėtų būti laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos 
priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje 
atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos 
būklei, jeigu trečiosios valstybės 
teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio 
šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta 
tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei 
apsaugos priemonių ir kitų susijusių 
veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant 
kontroliuoti augalų sveikatos būklę 
Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 138
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgiant į specifinį veiksmų, 
kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatos maisto 
grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi 
būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir 
viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų 
pirma, nukrypstant nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, 
Euratomas) (toliau – Finansinis 
reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo 
atgaline data principo išimtimi, 
neatidėliotinų priemonių išlaidos, 
atsižvelgiant į jų skubumą ir 
nenuspėjamumą turėtų būti laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus ir apimti 
visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą 
ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį 
protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie 
jį pranešama Komisijai. Atitinkamus 
biudžetinius įsipareigojimus ir 
reikalavimus atitinkančių išlaidų 
išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai 
pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir 
įvertinami valstybių narių pateikti 
mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų 
būti laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos 
priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje 
atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos 
būklei, jeigu trečiosios valstybės 
teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio 
šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta 
tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei 
apsaugos priemonių ir kitų susijusių 
veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant 
kontroliuoti augalų sveikatos būklę 
Sąjungoje;

(46) atsižvelgiant į specifinį veiksmų, 
kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatos maisto 
grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi 
būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir 
viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų 
pirma, nukrypstant nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, 
Euratomas) (toliau – Finansinis 
reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo 
atgaline data principo išimtimi, 
neatidėliotinų priemonių išlaidos, 
atsižvelgiant į jų skubumą ir 
nenuspėjamumą turėtų būti laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus ir apimti 
visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą 
ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį 
protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie 
jį pranešama Komisijai. Atitinkamus 
biudžetinius įsipareigojimus ir 
reikalavimus atitinkančių išlaidų 
išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai 
pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir 
įvertinami valstybių narių pateikti 
mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų 
būti laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos 
priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje 
atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos 
būklei, jeigu trečiosios valstybės 
teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio 
šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta 
tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei 
apsaugos priemonių ir kitų susijusių 
veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant 
kontroliuoti augalų sveikatos būklę 
Sąjungoje;

_________________ _________________

61 [papildyti] 61 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
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Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012.

Or. sk

Pakeitimas 139
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų 
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tokioms kontrolės priemonėms. 
Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti
skiriamas Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti 
joms padengti išlaidas, susijusias su 
Komisijos patvirtintų darbo programų 
įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios 
kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso 
nuo to, ar kontrolės institucijos turi 
kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų 
žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų 
gebėti prisidėti prie jų mokymo bei 
atitinkamų mainų programų, kurias rengia 

(47) atsižvelgiant į vis labiau 
globalėjančią maisto grandinę, valstybių 
narių vykdoma oficialioji kontrolė labiau 
nei bet kada yra svarbiausia priemonė 
siekiant tikrinti ir stebėti, kad būtų 
įgyvendinami atitinkami Sąjungos 
reikalavimai, ypač susiję su importuotais 
maisto produktais, jų būtų laikomasi ir
būtų užtikrinamas jų vykdymas. 
Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir vartotojų pasitikėjimą ir 
kartu užtikrinti aukšto lygio aplinkos 
apsaugą ir gyvūnų gerovę. Sąjungos 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma 
finansinis įnašas turėtų būti skiriamas 
Sąjungos etaloninėms laboratorijoms 
finansuoti, siekiant padėti joms padengti 
išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų 
darbo programų įgyvendinimu. Be to, 
kadangi oficialios kontrolės 
veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, 
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kompetentingos institucijos; ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų 
darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie 
Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti 
prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų 
mainų programų, kurias rengia 
kompetentingos institucijos;

Or. en

Pakeitimas 140
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų 
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tokioms kontrolės priemonėms. 
Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti
skiriamas Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti 
joms padengti išlaidas, susijusias su 
Komisijos patvirtintų darbo programų 
įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios 
kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso 
nuo to, ar kontrolės institucijos turi 
kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų 
žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų 
gebėti prisidėti prie jų mokymo bei 
atitinkamų mainų programų, kurias rengia 
kompetentingos institucijos;

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų 
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tokioms kontrolės priemonėms, 
visų pirma tais atvejais, kai vis dar nėra 
užtikrinama atitiktis Sąjungos teisės 
aktams, susijusiems su žmonių, gyvūnų ir 
augalų sveikata ir sauga, pvz., gyvų 
gyvūnų gabenimo atveju. Visų pirma 
finansinis įnašas turėtų būti skiriamas 
Sąjungos etaloninėms laboratorijoms 
finansuoti, siekiant padėti joms padengti 
išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų 
darbo programų įgyvendinimu. Be to, 
kadangi oficialios kontrolės 
veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, 
ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų 
darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie 
Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti 
prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų 
mainų programų, kurias rengia 
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kompetentingos institucijos;

Or. en

Pakeitimas 141
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų 
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tokioms kontrolės priemonėms. 
Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti 
skiriamas Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti 
joms padengti išlaidas, susijusias su 
Komisijos patvirtintų darbo programų 
įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios 
kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso 
nuo to, ar kontrolės institucijos turi 
kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų 
žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų 
gebėti prisidėti prie jų mokymo bei 
atitinkamų mainų programų, kurias rengia 
kompetentingos institucijos;

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę, taip 
pat ir pramoniniuose procesuose, stebint 
ir kuo labiau sumažinant aplinkos 
veiksnių poveikį žmonių ir gyvūnų 
sveikatai bei maisto grandinei. Sąjungos 
finansinė parama turėtų būti teikiama 
tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma 
finansinis įnašas turėtų būti skiriamas 
Sąjungos etaloninėms laboratorijoms 
finansuoti, siekiant padėti joms padengti 
išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų 
darbo programų įgyvendinimu. Be to, 
kadangi oficialios kontrolės 
veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, 
ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų 
darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie 
Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti 
prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų 
mainų programų, kurias rengia 
kompetentingos institucijos;

Or. it
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Pagrindimas

Reikia kontroliuoti PSO nustatytų aplinkos veiksnių, o taip pat fizinių, biologinių ir cheminių 
veiksnių, darančių poveikį maisto grandinei ir gyvūnų bei žmonių sveikatai, lygį.

Pakeitimas 142
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų 
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tokioms kontrolės priemonėms. 
Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti 
skiriamas Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti 
joms padengti išlaidas, susijusias su 
Komisijos patvirtintų darbo programų 
įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios 
kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso 
nuo to, ar kontrolės institucijos turi 
kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų 
žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų 
gebėti prisidėti prie jų mokymo bei 
atitinkamų mainų programų, kurias rengia 
kompetentingos institucijos;

(47) valstybių narių vykdoma oficialioji 
kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant 
tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami 
atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų 
laikomasi ir būtų užtikrinamas jų 
vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų 
veiksmingumas ir efektyvumas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, 
gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto 
grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tokioms kontrolės priemonėms. 
Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti 
skiriamas Sąjungos etaloninėms 
laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti 
joms padengti išlaidas, susijusias su 
Komisijos patvirtintų darbo programų 
įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios 
kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso 
nuo to, ar kontrolės institucijos turi 
kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų 
žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų 
gebėti prisidėti prie jų mokymo bei 
atitinkamų mainų programų, kurias rengia 
kompetentingos institucijos; pageidautina, 
kad šios kontrolės priemonės būtų 
finansuojamos iš valstybių narių 
biudžeto;

Or. sk
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Pakeitimas 143
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) atsižvelgiant į klimato kaitos 
problemos sprendimo svarbą laikantis 
Sąjungos įsipareigojimo įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų Tvaraus vystymosi tikslus šia 
programa turėtų būti prisidedama prie 
pagrindinių klimato politikos veiksmų ir 
užtikrinti, kad klimato politikos tikslams 
būtų skiriama 25 proc. Sąjungos biudžeto 
lėšų. Atitinkami veiksmai bus pasirenkami 
rengiant programą ir ją įgyvendinant bei 
bus dar kartą įvertinami atsižvelgiant į 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procesus;

(53) į klimato kaitos problemos 
sprendimo svarbą laikantis Sąjungos 
įsipareigojimo įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 
Tvaraus vystymosi tikslus turėtų būti 
atsižvelgta kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje, todėl šia programa turėtų būti 
prisidedama prie pagrindinių klimato 
politikos veiksmų ir užtikrinama, kad 
klimato politikos tikslams būtų skiriama 
50 proc. Sąjungos biudžeto lėšų, kad ne 
vėliau kaip iki 2050 m. būtų pasiekta 
visiškai anglies dioksido neišskirianti 
visuomenė. Atitinkami veiksmai bus 
pasirenkami rengiant programą ir ją 
įgyvendinant bei bus dar kartą įvertinami 
atsižvelgiant į atitinkamus vertinimus ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 144
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Europos ekonominės erdvės 
susitarime numatyta, kad programoje 
nurodytose srityse Sąjunga bei jos 
valstybės narės bendradarbiauja su 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
šalimis, kurios yra Europos ekonominės 
erdvės narės. Taip pat turėtų būti numatyta 
nuostata dėl galimybės kitoms šalims, visų 

(55) Europos ekonominės erdvės 
susitarime numatyta, kad programoje 
nurodytose srityse Sąjunga bei jos 
valstybės narės bendradarbiauja su 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
šalimis, kurios yra Europos ekonominės 
erdvės narės. Taip pat turėtų būti numatyta 
nuostata dėl galimybės kitoms šalims, visų 
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pirma kaimyninėms Sąjungos šalims, 
narystės Sąjungoje siekiančioms šalims, 
kandidatėms bei stojančiosioms į Sąjungą 
šalims, dalyvauti programoje. Be to, 
programos statistikai skirta dalis turėtų būti 
prieinama Šveicarijai pagal Europos 
Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 
susitarimą dėl bendradarbiavimo statistikos 
srityje64;

pirma kaimyninėms Sąjungos šalims, 
narystės Sąjungoje siekiančioms šalims, 
kandidatėms bei stojančiosioms į Sąjungą 
šalims, dalyvauti programoje, jeigu jos 
laikysis principų, vertybių ir teisių, 
įtvirtintų Sąjungos sutartyse. Be to, 
programos statistikai skirta dalis turėtų būti 
prieinama Šveicarijai pagal Europos 
Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 
susitarimą dėl bendradarbiavimo statistikos 
srityje64;

Or. it

Pakeitimas 145
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) įsitikinta, veiksmai, kurių buvo 
imtasi pagal ankstesnes programas ir 
biudžeto eilutes, yra tinkami, todėl jie 
turėtų būti tęsiami. Pagal šią programą 
siūlomais naujais veiksmais siekiama 
stiprinti tinkamą vidaus rinkos veikimą. 
Siekiant supaprastinti programos 
įgyvendinimą ir jį vykdyti lanksčiau, taigi, 
veiksmingiau siekti jos tikslų, veiksmai 
turėtų būti apibrėžiami naudojant tik 
bendrąsias kategorijas. Į programą taip pat 
turėtų būti įtraukti su tam tikrais 
konkurencijos srities tikslais susijusių 
orientacinių veiklos rūšių sąrašai arba 
reglamentavimo reikalavimais pagrįstų 
specialių veiklos rūšių sąrašai, pvz., 
standartizavimo srities, maisto grandinės 
reglamentavimo ir Europos statistikos;

(58) įsitikinta, veiksmai, kurių buvo 
imtasi pagal ankstesnes programas ir 
biudžeto eilutes, yra tinkami, todėl jie 
turėtų būti tęsiami, tačiau kiti veiksmai, 
kurie įrodyta, kad yra netinkami, turėtų 
būti nutraukti. Pagal šią programą 
siūlomais naujais veiksmais siekiama 
stiprinti tinkamą vidaus rinkos veikimą. 
Siekiant supaprastinti programos 
įgyvendinimą ir jį vykdyti lanksčiau, taigi, 
veiksmingiau siekti jos tikslų, veiksmai 
turėtų būti apibrėžiami naudojant tik 
bendrąsias kategorijas. Į programą taip pat 
turėtų būti įtraukti su tam tikrais 
konkurencijos, vartotojų apsaugos, rinkos 
priežiūros srities tikslais susijusių 
orientacinių veiklos rūšių sąrašai arba 
reglamentavimo reikalavimais pagrįstų 
specialių veiklos rūšių sąrašai, pvz., 
standartizavimo srities, maisto grandinės 
reglamentavimo ir Europos statistikos;

Or. en



PE629.777v02-00 88/154 AM\1168945LT.docx

LT

Pakeitimas 146
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) vykdant programą turėtų būti 
skatinama sąveika, tačiau kartu vengiant 
susijusių Sąjungos programų ir veiklos 
rūšių dubliavimo. Pagal šią programą 
vykdomi veiksmai turėtų papildyti 
programų „Muitinė“ ir „Fiscalis“, nustatytų 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) […] 67 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) […] 68 , 
veiksmus, kuriais taip siekiama remti ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

(64) pagal šią programą vykdomi 
veiksmai turėtų papildyti programų 
„Muitinė“ ir „Fiscalis“, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
[…] 67 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) […] 68 , veiksmus, kuriais 
taip siekiama remti ir gerinti vidaus rinkos 
veikimą;

_________________ _________________

67 COM(2018) 442 final. 67 COM(2018)442 final.

68 COM(2018) 443 final. 68 COM(2018)443 final.

Or. sk

Pagrindimas

Išbraukiama dalis perkeliama į 5 konstatuojamąją dalį, kur ji atrodo tinkamesnė, nes 64 
konstatuojamoji dalis susijusi su dviem specifinėmis programomis, o vienodų tikslų 
finansavimo dubliavimo vengimas turėtų būti bendru visos programos principu.

Pakeitimas 147
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) galiausiai, su maisto grandine 
susijusią veiklą, pvz., veterinarijos ir 
fitosanitarijos priemones, jeigu kiltų 
gyvūnų ir augalų sveikatos krizės, būtų 
galima papildyti su rinka susijusiomis 

(70) galiausiai, su maisto grandine 
susijusią veiklą, pvz., veterinarijos ir 
fitosanitarijos priemones, jeigu kiltų 
gyvūnų ir augalų sveikatos krizės, būtų 
galima papildyti su rinka susijusiomis 
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intervencijomis, pagrįstomis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. [...]78 nustatytu Sąjungos bendrosios 
žemės ūkio politikos programavimu;

intervencijomis, pagrįstomis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. [...]78 nustatytu Sąjungos bendrosios 
žemės ūkio politikos programavimu, taip 
pat priemonėmis, skirtomis stebėti 
aplinkos veiksnių lygį ir su juo kovoti;

Or. it

Pakeitimas 148
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų 
priimti darbų programas, įgyvendinančias 
veiksmus, kuriais siekiama padėti užtikrinti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį visoje maisto grandinėje. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/201179;

(72) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų 
nustatyti ES pridėtinės vertės testo 
kriterijus, panaudotų lėšų efektyvumą ir
priimti darbų programas, įgyvendinančias 
veiksmus, kuriais siekiama padėti užtikrinti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį visoje maisto grandinėje. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/201179;

_________________ _________________

79 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

79 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. sk

Pakeitimas 149
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) pagal šį reglamentą finansavimo 
būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti 
pasirenkami pagal tai, ar jais galima 
pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir 
užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir numatomą reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Renkantis minėtus 
metodus turėtų būti atsižvelgiama į 
vienkartinių išmokų, fiksuotųjų sumų ir 
vieneto išlaidų naudojimą bei į su 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje nurodytu su finansavimu 
nesusijusias išlaidas;

(73) pagal šį reglamentą finansavimo 
būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti 
pasirenkami pagal tai, ar jais galima 
pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir 
užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą, pridėtinę vertę Sąjungai ir 
numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. 
Renkantis minėtus metodus turėtų būti 
atsižvelgiama į vienkartinių išmokų, 
fiksuotųjų sumų ir vieneto išlaidų 
naudojimą bei į su Finansinio reglamento 
125 straipsnio 1 dalyje nurodytu su 
finansavimu nesusijusias išlaidas;

Or. sk

Pakeitimas 150
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) siekiant užtikrinti reguliarią 
stebėseną ir ataskaitų teikimą nuo pat 
pradžių turėtų būti sukurta tinkama pagal 
programą vykdomos veiklos ir jos rezultatų 
stebėsenos sistema. Stebėsena ir ataskaitų 
teikimas turėtų būti grindžiami rodikliais, 
kuriais programos rezultatai įvertinami 
pagal iš anksto nustatytus bazinius lygius;

(74) siekiant užtikrinti reguliarią 
stebėseną ir ataskaitų teikimą nuo pat 
pradžių turėtų būti sukurta tinkama pagal 
programą vykdomos veiklos ir jos rezultatų 
stebėsenos sistema. Stebėsena ir ataskaitų 
teikimas turėtų būti grindžiami rodikliais, 
kuriais programos rezultatai įvertinami 
pagal iš anksto nustatytus bazinius lygius.
Turėtų būti rengiama ir Europos 
Parlamentui teikiama metinė jos 
įgyvendinimo ataskaita, kurioje būtų 
pristatoma padaryta pažanga ir 
planuojami veiksmai;

Or. en

Pakeitimas 151
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) siekiant užtikrinti reguliarią 
stebėseną ir ataskaitų teikimą nuo pat 
pradžių turėtų būti sukurta tinkama pagal 
programą vykdomos veiklos ir jos rezultatų 
stebėsenos sistema. Stebėsena ir ataskaitų 
teikimas turėtų būti grindžiami rodikliais, 
kuriais programos rezultatai įvertinami 
pagal iš anksto nustatytus bazinius lygius;

(74) siekiant užtikrinti reguliarią 
stebėseną ir ataskaitų teikimą nuo pat 
pradžių turėtų būti sukurta tinkama pagal 
programą vykdomos veiklos ir jos rezultatų 
stebėsenos sistema, taip pat pasitelkiant 
komitetus, nagrinėjančius atskiras darbo 
programas. Stebėsena ir ataskaitų teikimas 
turėtų būti grindžiami rodikliais, kuriais 
programos rezultatai įvertinami pagal iš 
anksto nustatytus bazinius lygius;

Or. it

Pakeitimas 152
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) siekiant papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl darbo programos (-ų) 
priėmimo;

Or. en

Pakeitimas 153
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201385, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9586, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9687 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193988 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, 
įskaitant patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos 
atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137189, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(79) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201385, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9586, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9687 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193988 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, 
įskaitant patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 dalyvaujančioms 
valstybėms narėms Europos prokuratūra 
gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137189, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
prireikus Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises;

Or. en

Pakeitimas 154
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Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) šiam reglamentui taikomos 
horizontaliosios finansinės taisyklės, kurias 
Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 
remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 322 straipsniu. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir visų 
pirma apibrėžia biudžeto rengimo 
naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus, netiesioginį įgyvendinimą 
procedūrą ir numato finansų pareigūnų 
atsakomybės patikras. Remiantis SESV 
322 straipsniu priimtos taisyklės taip pat 
taikomos saugant Sąjungos biudžetą, 
jeigu nustatomi visuotiniai trūkumai, 
susiję su teisės norma valstybėse narėse, 
nes teisės norma – esminė išankstinė 
patikimo finansų valdymo ir efektyvaus 
Sąjungos finansavimo sąlyga;

(80) šiam reglamentui taikomos 
horizontaliosios finansinės taisyklės, kurias 
Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 
remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 322 straipsniu. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir visų 
pirma apibrėžia biudžeto rengimo 
naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus, netiesioginį įgyvendinimą 
procedūrą ir numato finansų pareigūnų 
atsakomybės patikras;

Or. ro

Pakeitimas 155
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2016/67990 apibrėžtas 
asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės 
narės atlieka atsižvelgdamos į šį 
reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių 
kompetentingų institucijų. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 45/200191 apibrėžtas asmens duomenų 
tvarkymas, kurį atlieka Komisija 

(81) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2016/67990 apibrėžtas 
asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės 
narės atlieka atsižvelgdamos į šį 
reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių 
kompetentingų institucijų. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 45/200191 apibrėžtas asmens duomenų 
tvarkymas, kurį atlieka Komisija 
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atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima 
Europos duomenų apsaugos pareigūno. 
Kompetentingos valdžios institucijos visa 
informacija keistis arba ją perduoti turėtų 
laikydamosi asmens duomenų perdavimo 
taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 
2016/679, o Komisija visa informacija 
turėtų keistis arba ją perduoti laikydamasi 
asmens duomenų perdavimo taisyklių, 
nustatytų Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima 
Europos duomenų apsaugos pareigūno. 
Kompetentingos valdžios institucijos visa 
informacija keistis arba ją perduoti turėtų 
laikydamosi asmens duomenų perdavimo 
taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 
2016/679 ir Reglamente XXX [Privatumo 
ir elektroninių ryšių reglamentas], o 
Komisija visa informacija turėtų keistis 
arba ją perduoti laikydamasi asmens 
duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų 
Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

Or. it

Pagrindimas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas apima tik asmens duomenis, tačiau į jį nėra 
tinkamai įtraukti kitų rūšių duomenys ir metaduomenys, srauto duomenys ir mobiliosiose 
programėlėse saugomi duomenys, todėl taip pat turės būti atsižvelgta į atitiktį E. privatumo 
reglamentui, susijusiam su šiuo metu nagrinėjamu Komisijos pasiūlymu 2017/0003(COD).

Pakeitimas 156
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) programa taip pat turėtų užtikrinti 
didesnį Sąjungos vidaus rinkos matomumą 
ir nuoseklumą, įmonių, įskaitant MVĮ, 
konkurencingumą ir Europos statistikos 
veiksmus, skirtus Europos piliečiams, 
įmonėms ir administracijoms;

(83) programa taip pat turėtų užtikrinti 
didesnį Sąjungos vidaus rinkos matomumą 
ir nuoseklumą, įmonių, įskaitant MVĮ, 
konkurencingumą bei tvarumą ir Europos 
statistikos veiksmus, skirtus Europos 
piliečiams, įmonėms ir administracijoms;

Or. en

Pakeitimas 157
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
85 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) tikslinga užtikrinti sklandų 
nepertraukiamą perėjimą tarp įmonių ir 
MVĮ konkurencingumo, vartotojų 
apsaugos, finansinių paslaugų klientų ir 
galutinių naudotojų, finansinių paslaugų 
politikos formavimo, maisto grandinės ir 
Europos statistikos programų, nustatytų 
Reglamentu (ES) Nr. 1287/2013, 
Reglamentu (ES) Nr. 254/2014, 
Reglamentu (ES) 2017/826, Reglamentu 
(ES) Nr. 258/2014, Reglamentu (ES) 
Nr. 652/2014, Reglamentu (ES) 
Nr. 99/2013 ir šia programa, ypač dėl 
daugiamečių priemonių pratęsimo ir 
ankstesnių programų sėkmės įvertinimo,

(85) tikslinga užtikrinti sklandų 
nepertraukiamą perėjimą tarp įmonių ir 
MVĮ konkurencingumo ir tvarumo, 
vartotojų apsaugos, finansinių paslaugų 
klientų ir galutinių naudotojų, finansinių 
paslaugų politikos formavimo, maisto 
grandinės ir Europos statistikos programų, 
nustatytų Reglamentu (ES) Nr. 1287/2013, 
Reglamentu (ES) Nr. 254/2014, 
Reglamentu (ES) 2017/826, Reglamentu 
(ES) Nr. 258/2014, Reglamentu (ES) 
Nr. 652/2014, Reglamentu (ES) 
Nr. 99/2013 ir šia programa, ypač dėl 
daugiamečių priemonių pratęsimo ir 
ankstesnių programų sėkmės įvertinimo,

Or. en

Pakeitimas 158
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) tarpinės ir galutinės programos 
ataskaitų vertinimas visų pirma turi 
apimti išsamią ir tikslią informaciją apie 
tikslų siekimą, tikslų pobūdį, reikalavimus 
atitinkančius veiksmus ir programos 
rodiklius, Sąjungai skirtų projektų 
pridėtinės vertės kriterijų vykdymą, 
informaciją apie sąveiką su kitomis 
Sąjungos programomis ir veiksmais, 
bendrąsias finansavimo operacijas ir 
sunkumus, su kuriais susiduriama 
įgyvendinant programą. Tuo pačiu metu 
Komisija parengia ir paskelbia visų pagal 
programą finansuojamų arba bendrai 
finansuojamų projektų duomenų bazę su 
laisvai pasiekiamais duomenimis, 
apimančiais lėšų gavėją, valstybę narę ar 
kitą šalį, iš kurios kilęs naudos gavėjas, 
sumą, kuri jam buvo faktiškai suteikta 
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pagal programą ir trumpą projekto 
aprašymą;

Or. sk

Pakeitimas 159
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
stiprinimo ir jos veikimo gerinimo laisvo 
prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų 
judėjimo, vartotojų apsaugos, rinkos 
priežiūros, maisto tiekimo grandinės 
srityje, ir įmonių įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa).

Or. en

Pakeitimas 160
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo, Sąjungos teisės aktų 
vykdymo gerinimo ir supaprastinimo, 
standartizavimą skatinimo, vartotojų 
apsaugos ir įmonių, įskaitant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
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apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa)

Or. sk

Pakeitimas 161
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, ypač daug 
dėmesio skiriant labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių poreikiams,
konkurencingumo ir tvarumo didinimo 
programa ir Europos statistikos plėtojimo, 
rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau –
programa).

Or. en

Pakeitimas 162
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, visų pirma 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, 
įskaitant turizmo sektoriaus įmones,
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
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13 straipsnyje (toliau – programa). 13 straipsnyje (toliau – programa). 

Or. it

Pagrindimas

Programa apima vidaus rinkai skirtą finansavimą, konkurenciją ir MVI, tačiau į ją nėra 
aiškiai įtrauktos turizmo sektoriaus įmonės, todėl joms skirtos biudžeto eilutės.

Pakeitimas 163
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. teisės subjektas – fizinis ar juridinis 
asmuo, įsteigtas ir tokiu pripažįstamas 
pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba 
tarptautinę teisę, turintis juridinio asmens 
statusą ir galintis veikdamas savo vardu 
naudotis teisėmis ir turėti pareigų, arba 
juridinio asmens statuso neturintis 
subjektas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 197 
straipsnio 2 dalies c punktą (toliau –
Finansinis reglamentas);

3. teisės subjektas – fizinis ar juridinis 
asmuo, įsteigtas ir tokiu pripažįstamas 
pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba 
tarptautinę teisę, turintis juridinio asmens 
statusą ir galintis veikdamas savo vardu 
naudotis teisėmis ir turėti pareigų, arba 
juridinio asmens statuso neturintis 
subjektas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/1046 197 straipsnio 2 dalies c 
punktą (toliau – Finansinis reglamentas);

Or. sk

Pakeitimas 164
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 

a) gerinti vidaus rinkos veikimą 
daugiausia dėmesio skiriant dabartinės 
paklausos poreikiams, ypač galių
suteikimui piliečiams, vartotojams ir 
įmonėms, visų pirma labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
ir užtikrinant Sąjungos įstatymų vykdymą, 
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gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

palengvinant patekimą į rinkas, tobulinant 
ir racionalizuojant abipusio profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo procesą, 
likviduojant likusias kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms ir darbo 
mobilumui, mažinant nacionalines 
patekimo į rinką kliūtis ir užkertant joms 
kelią, nustatant standartus ir skatinant
žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą bei 
gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

Or. sk

Pakeitimas 165
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

a) gerinti vidaus rinkos veikimą 
stiprinant teisinę, socialinę ir 
aplinkosaugos sistemą, atitinkančią 
ilgalaikius ES tikslus klimato kaitos 
srityje siekiant žiedinės ir visiškai anglies 
dioksido neišskiriančių technologijų 
ekonomikos, ir ypač apsaugoti piliečius, 
vartotojus ir įmones, visų pirma labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) 
ir suteikti jiems galių didinant 
informuotumą apie ES bendrąją rinką ir 
vartotojų apsaugos taisykles, užtikrinant 
Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant 
patekimą į rinkas ir galimybes gauti 
finansavimą, nustatant standartus ir 
skatinant žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą bei imantis priemonių užtikrinti 
gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
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Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 166
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių tinkamai įgyvendinant ir užtikrinant 
Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant 
patekimą į rinkas, nustatant standartus ir 
skatinant žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat 
sustiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų, Komisijos 
bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą ir sustiprinti rinkos 
priežiūros institucijų pajėgumus, kad jos 
galėtų užtikrinti Sąjungos teisės aktų 
vykdymą, visų pirma mažesnėse ar 
ekonomiškai silpnesnėse šalyse;

Or. en

Pakeitimas 167
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
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ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę, aukšto lygio vartotojų apsaugą ir 
rinkos priežiūrą visoje ES; taip pat 
sustiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų, Komisijos 
bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą šiam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 168
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
skatinant vienodas sąlygas užtikrinant 
sąžiningą konkurencijos tarp įmonių,
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

Or. it



PE629.777v02-00 102/154 AM\1168945LT.docx

LT

Pagrindimas

MVĮ apsauga taip pat užtikrinama sudarant tokias pačias sąlygas kaip ir įmonėms, 
užimančioms dominuojančią padėtį rinkoje.

Pakeitimas 169
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) bei jų 
darbuotojus ir suteikti jiems galių 
užtikrinant Sąjungos įstatymų vykdymą, 
palengvinant patekimą į rinkas, nustatant 
standartus ir skatinant žmonių, gyvūnų ir 
augalų sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat 
sustiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų, Komisijos 
bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 170
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti kokybiškus, palyginamus ir 
patikimus Europos statistinius duomenis, 
kuriais grindžiamas visos Sąjungos 
politikos formavimas, stebėsena ir 
vertinimas, ir padėti politikos 
formuotojams, įmonėms, akademinei 

b) teikti kokybiškus, palyginamus ir 
patikimus Europos Sąjungos statistinius 
duomenis, kuriais grindžiamas visos 
Sąjungos politikos formavimas, stebėsena 
ir vertinimas, ir padėti politikos 
formuotojams, įmonėms, akademinei 
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bendruomenei, piliečiams ir žiniasklaidai 
priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviai 
dalyvauti demokratiniame procese.

bendruomenei, piliečiams ir žiniasklaidai 
greitai priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviai dalyvauti demokratiniame 
procese.

Or. it

Pakeitimas 171
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus 
rinkos, viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros 
srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės 
bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos 
su pinigų plovimu, laisvo kapitalo 
judėjimo, finansinių paslaugų ir 
konkurencijos srityse, įskaitant valdymo 
priemonių kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, be kita ko, vykdant 
skaitmeninę pertvarką, siekiant:
i) palengvinti kliūčių prevenciją ir 
šalinimą, užkirsti kelią nesąžiningam 
elgesiui su rinkos dalyviais ir (arba) 
vartotojais, remti tobulinimą viešųjų 
pirkimų, rinkos priežiūros srityse, taip pat 
įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis 
nesusijusios teisės, kovos su pinigų 
plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;
ii) remti veiksmingą rinkos priežiūrą ir 
produktų saugą Sąjungoje ir Sąjungos 
teisės įgyvendinimą ir vykdymo 
užtikrinimą tarptautinėje prekių ir 
paslaugų rinkoje;

Or. ro

Pakeitimas 172
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, pateikti patikimus ir 
išsamius duomenis, kaip Sąjungos aktų 
rengimo pagrindą, prekių ir paslaugų 
vidaus rinkos srityje, aktų įgyvendinimo ir 
vykdymo srityje, viešųjų pirkimų, rinkos 
priežiūros srityse, taip pat įmonių teisės ir 
sutartinės bei su sutartimis nesusijusios 
teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo 
kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir 
konkurencijos srityse, įskaitant valdymo 
priemonių kūrimą;

Or. sk

Pakeitimas 173
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, remti Sąjungos teisės aktų 
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, 
rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių 
teisės ir sutartinės bei su sutartimis 
nesusijusios teisės, kovos su pinigų 
plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 174
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti nevienodos 
padėties rinkoje, dėl kurios atsiranda 
nelygybė tarp įmonių ir kenkiama 
konkurencijai, skatinti kliūčių šalinimą, 
remti Sąjungos teisės aktų rengimą, 
įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir 
paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, 
rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių 
teisės ir sutartinės bei su sutartimis 
nesusijusios teisės, kovos su pinigų 
plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą, skatinti rinkos priežiūrą 
įgyvendinant konkrečias nuostatas dėl 
produktų atsekamumo, kad būtų galima 
nustatyti šalį, kurioje buvo jie buvo 
pagaminti, ir prisidėti prie kovos su 
sukčiavimu;

Or. it

Pagrindimas

Vienodos sąlygos tarp įmonių ir konkrečios nuostatos dėl produktų atsekamumo yra labai 
svarbios siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 175
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, remti vietos ekonominę 
plėtrą ir tvarias vietos vertės grandines,
palengvinti kliūčių prevenciją ir šalinimą, 
remti Sąjungos teisės aktų, įskaitant 
socialinius ir aplinkosaugos standartus,
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, 
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pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių 
teisės ir sutartinės bei su sutartimis 
nesusijusios teisės, kovos su pinigų 
plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 176
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą vidaus rinkos laisvo asmenų,
prekių ir paslaugų, ir kapitalo judėjimo, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 177
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
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teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą bei informacijos mainus prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, 
rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių 
teisės ir sutartinės bei su sutartimis 
nesusijusios teisės, kovos su pinigų 
plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 178
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didinti įmonių konkurencingumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekti 
papildomumo numatant įvairių paramos 
formų teikimo priemones skirtas MVĮ, 
gerinti patekimo į rinkas galimybes, 
įskaitant MVĮ tarptautinimą, palankią MVĮ 
verslo aplinką, sektorių konkurencingumą, 
pramonės modernizavimą ir verslumo 
skatinimą;

b) didinti įmonių konkurencingumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekti 
papildomumo Sąjungoje, taikant tokias 
priemones, kaip:
i) įvairių paramos formų teikimo 
priemones skirtas MVĮ gerinti patekimo į 
rinkas galimybes, įskaitant turizmo 
sektorių;
ii) skatinti galimybes patekti į rinką 
vykdant MVĮ tarptautinimą;
iii) skatinti palankią MVĮ verslo aplinką;
iv) remti sektorių konkurencingumą;
v) skatinti pramonės modernizavimą;
vi) remti pramonės vertės grandinių 
kūrimą;
vii) skatinti verslumą;

Or. ro

Pakeitimas 179
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didinti įmonių konkurencingumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekti 
papildomumo numatant įvairių paramos 
formų teikimo priemones skirtas MVĮ, 
gerinti patekimo į rinkas galimybes, 
įskaitant MVĮ tarptautinimą, palankią MVĮ 
verslo aplinką, sektorių konkurencingumą, 
pramonės modernizavimą ir verslumo 
skatinimą;

b) didinti įmonių konkurencingumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, įskaitant 
turizmo sektoriaus įmones, ir siekti 
papildomumo numatant įvairių paramos 
formų teikimo priemones skirtas MVĮ, 
gerinti patekimo į rinkas galimybes, 
įskaitant MVĮ tarptautinimą, palankią MVĮ 
verslo aplinką, sektorių konkurencingumą, 
pramonės modernizavimą ir verslumo 
skatinimą;

Or. it

Pagrindimas

Programa apima vidaus rinkai skirtą finansavimą, konkurenciją ir MVI, tačiau į ją nėra 
aiškiai įtrauktos turizmo sektoriaus įmonės, todėl joms skirtos biudžeto eilutės.

Pakeitimas 180
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sudaro sąlygas finansuoti Europos 
standartizaciją ir suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą rengiant Europos standartus;

i) sudaro sąlygas finansuoti Europos
standartizavimo įstaigas ir suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą rengiant Europos 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 181
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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i) sudaro sąlygas finansuoti Europos 
standartizaciją ir suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą rengiant Europos standartus;

i) sudaro sąlygas finansuoti Europos 
standartizaciją ir visų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą rengiant Europos standartus;

Or. ro

Pakeitimas 182
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir
produktų saugą, visų pirma remiant 
kompetentingas vykdymo užtikrinimo 
institucijas ir vartotojams atstovaujančias 
organizacijas bei bendradarbiavimo 
veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia 
tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus;

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą elektroninėje ir 
neelektroninėje rinkoje, atsižvelgiant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, 
skatina tvarų vartojimą geriau 
informuodama vartotojus apie prekių ir 
paslaugų specifines ypatybes ir poveikį 
aplinkai, ir didesnę produktų saugą, visų 
pirma remiant kompetentingas vykdymo 
užtikrinimo institucijas ir vartotojams 
atstovaujančias organizacijas bei 
bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad 
visi vartotojai galėtų naudotis 
veiksmingomis žalos atlyginimo 
priemonėmis ir teikia tinkamą informaciją 
apie rinkas ir vartotojus;

Or. en

Pakeitimas 183
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
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padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir 
produktų saugą, visų pirma remiant 
kompetentingas vykdymo užtikrinimo 
institucijas ir vartotojams atstovaujančias 
organizacijas bei bendradarbiavimo 
veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia 
tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus;

padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio ir vienodą vartotojų apsaugą, kad 
padidintų sąžiningumą, skaidrumą ir 
pasitikėjimą bendrojoje rinkoje, tvarų 
vartojimą ir produktų saugą, visų pirma 
remiant kompetentingas vykdymo 
užtikrinimo institucijas ir vartotojams 
atstovaujančias organizacijas bei 
bendradarbiavimo veiksmus, ypač dėl 
jungtinių bendradarbiavimo veiksmų 
rinkos priežiūros srityje; geriau sprendžia 
dėl skaitmeninimo kylančias problemas 
vartotojų apsaugos srityje ir užtikrina, kad 
visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą 
ir teikia tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus;

Or. en

Pakeitimas 184
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir 
produktų saugą, visų pirma remiant 
kompetentingas vykdymo užtikrinimo 
institucijas ir vartotojams atstovaujančias 
organizacijas bei bendradarbiavimo 
veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia 
tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus;

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų, visų pirma 
pažeidžiamiausių vartotojų, apsaugą, tvarų 
vartojimą ir produktų saugą bei kokybę, 
visų pirma remiant kompetentingas 
vykdymo užtikrinimo institucijas ir 
vartotojams atstovaujančias organizacijas 
bei bendradarbiavimo veiksmus tiek tarp 
valstybių narių, tiek su trečiosiomis 
šalimis, siekiant veiksmingiau kovoti su 
sukčiavimu, visų pirma pardavimų 
internetu srityje, įgyvendinant konkrečias 
nuostatas dėl produktų atsekamumo, kad 
būtų galima nustatyti jų kilmės šalį ir 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniais sandoriais; taip pat
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užtikrina, kad visi vartotojai galėtų gauti 
žalos atlyginimą ir teikia tinkamą 
informaciją apie rinkas ir vartotojus;

Or. it

Pagrindimas

Sukčiavimai elektroninės prekybos srityje yra viena pagrindinių priežasčių, atbaidančių 
vartotojus nuo aktyvesnio prikimo. Konkrečios nuostatos dėl atsekamumo yra labai svarbios 
siekiant spręsti šią problemą.

Pakeitimas 185
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir 
produktų saugą, visų pirma remiant 
kompetentingas vykdymo užtikrinimo 
institucijas ir vartotojams atstovaujančias 
organizacijas bei bendradarbiavimo 
veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia 
tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus;

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir 
produktų saugą, visų pirma remiant 
kompetentingas vykdymo užtikrinimo 
institucijas ir vartotojams atstovaujančias 
organizacijas bei bendradarbiavimo 
veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia 
tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti susijusios informacijos apie 
kokybės standartus, ir kovoja su dvigubų 
standartų taikymu produktams Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 186
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis



PE629.777v02-00 112/154 AM\1168945LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didina vartotojų, kitų finansinių 
paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą formuojant 
finansinių paslaugų politiką; skatina 
geresnį finansų sektoriaus supratimą;

ii) didina vartotojų, kitų finansinių 
paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą formuojant 
finansinių paslaugų politiką; skatina 
geresnį finansų sektoriaus supratimą ir 
saugų naudojimąsi jo teikiamomis 
galimybėmis;

Or. it

Pakeitimas 187
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų 
gerovės didinimą bei tvarią maisto 
gamybą ir vartojimą;

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir maisto vartojimui;

Or. sk

Pakeitimas 188
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės 
didinimą bei tvarią maisto gamybą ir 

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukščiausio lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės 
didinimą bei tvarią maisto gamybą ir 
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vartojimą; vartojimą;

Or. en

Pakeitimas 189
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės 
didinimą bei tvarią maisto gamybą ir 
vartojimą;

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat taikant 
neatidėliotinas priemones kilus didelėms 
krizėms ir įvykus nenumatytiems 
įvykiams, kenkiantiems gyvūnų ar augalų 
sveikatai, remia gyvūnų gerovės didinimą 
bei tvarią maisto gamybą ir vartojimą;

Or. en

Pakeitimas 190
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos maisto 
grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, 
užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos 
likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės 
didinimą bei tvarią maisto gamybą ir 
vartojimą;

e) prisideda prie žmonių, gyvūnų ir 
augalų aukšto lygio sveikatos ir saugos
maisto grandinėje ir susijusiose srityse, be 
kita ko, užkertant kelią ligoms ir 
kenkėjams ir juos likviduojant, taip pat 
remia gyvūnų gerovės didinimą bei tvarią 
maisto gamybą ir vartojimą, taip pat 
vykdant stebėseną ir kovojant su aplinkos 
veiksniais;
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Or. it

Pakeitimas 191
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2021–2027 m. programos 
įgyvendinimo finansinis paketas yra 
4 088 580 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. 2021–2027 m. programos 
įgyvendinimo finansinis paketas yra 
6 563 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad finansinis paketas būtų iš dalies pakeistas, atsižvelgiant į kovo 14 d. ir gegužės 
30 d. EP rezoliucijas dėl būsimos DFP, remiantis preliminariu techniniu paskirstymu pagal 
programas, kurį būtų galima toliau tikslinti, atsižvelgiant į bendrą EP poziciją, išdėstytą tose 
rezoliucijose, ir bendrą 1,3 proc. 27 ES valstybių narių BNP lygį.

Pakeitimas 192
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 000 000 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam 
tikslui;

a) 3 122 000 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam 
tikslui;

Or. en

Pagrindimas

Gerokai padidintas biudžeto eilutės finansavimas yra susijęs su pasiūlytu Bendrosios rinkos 
programos MVĮ tikslu, kad atitiktų EP raginimą padvigubinti COSME lėšas.
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Pakeitimas 193
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 188 000 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje
nurodytam tikslui;

b) 198 000 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytam 
tikslui;

Or. en

Pagrindimas

Šios biudžeto eilutės padidinimas yra susijęs su siūlomos Bendrosios rinkos programos 
Vartotojų tikslu, kad būtų įtraukti finansiniai ištekliai, numatyti vartotojų ir kitų galutinių 
vartotojų dalyvavimui paskatinti kuriant Sąjungos politiką finansinių paslaugų srityje.

Pakeitimas 194
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 394 590 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje 
nurodytam tikslui;

Or. en

Pagrindimas

Pridėta nauja biudžeto eilutė, susijusi su Bendrosios rinkos programos Vidaus rinkos tikslu.

Pakeitimas 195
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) 220 510 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam 
tikslui;

Or. en

Pagrindimas

Pridėta nauja biudžeto eilutė, susijusi su Bendrosios rinkos programos Standartizacijos 
tikslu.

Pakeitimas 196
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 500 000 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies a punkto 
ii papunktyje nurodytam tikslui;

Or. ro

Pakeitimas 197
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
naudojama techninei ir administracinei 
paramai įgyvendinant programą, visų 
pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip 
pat informacinių technologijų tinklų 
naudojimui, kurie skirti informacijos 
apdorojimui ir mainams, bei įmonių 
informacinių technologijų priemonių 

3. Kai reikia ir yra deramas 
pagrindas, 1 dalyje nurodyta suma gali 
būti naudojama techninei ir administracinei 
paramai įgyvendinant programą, visų 
pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip 
pat informacinių technologijų tinklų 
naudojimui, kurie skirti informacijos 
apdorojimui ir mainams, bei įmonių 
informacinių technologijų priemonių 
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naudojimui ir kūrimui. naudojimui ir kūrimui, jei tokia veikla yra 
būtina šios programos tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 198
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti
programai. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 
punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
labui.

6. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybei narei skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu yra perskiriami 
programai. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 
punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
labui.

Or. sk

Pakeitimas 199
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
programai. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 
punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 

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

Or. it

Pakeitimas 200
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) programoje gali dalyvauti b, c ir d 
punktuose nurodytos valstybės, jeigu jos 
laikysis principų ir teisių, įtvirtintų 
Europos sutartyse ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje.

Or. it

Pakeitimas 201
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a) sudaryti tinkamas ir lengvai 
taikomas sąlygas visiems vidaus rinkos 
dalyviams, įskaitant įmones, piliečius ir 
vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios 
institucijas, rengiant skaidraus 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi ir 
inovatyviais sprendimais, skatinant gerąją 
patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir 
žinias bei rengiant mokymus;

Or. sk
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Pakeitimas 202
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidrius informacijos mainus, 
remiant konsultacijas ir laikantis 
valstybių narių įsipareigojimų dėl 
informacijos teikimo, vykdant
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

Or. en

Pakeitimas 203
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, visų 
pirma dėl galiojančių ES taisyklių, 
vartotojų ir įmonių teisių, keičiantis 
geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, 
keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei 
rengiant mokymus;

Or. en
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Pakeitimas 204
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius, vartotojus, 
gaminančius vartotojus, pilietinę 
visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant 
skaidraus informavimo ir informuotumo 
didinimo kampanijas, keičiantis geriausia 
patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis 
ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant 
mokymus;

Or. it

Pakeitimas 205
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, darbuotojus, piliečius ir 
vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios 
institucijas, rengiant skaidraus 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, 
skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir 
skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant 
mokymus;

Or. en

Pakeitimas 206
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Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kurti tinkamas iniciatyvas, skirtas 
palengvinti naujų dalyvių patekimą į 
rinką, ir priemones, kuriomis siekiama 
pašalinti likusias kliūtis, trukdančias teikti 
tarpvalstybines paslaugas ir trukdančias 
darbo judumui;

Or. sk

Pakeitimas 207
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) skatinti veiksmingą, skaidrią ir 
numatomą abipusę profesinės 
kvalifikacijos, suteikiančios teisę dirbti 
pagal reglamentuojamą profesiją ir 
vykdyti reglamentuojamą profesiją, 
pripažinimo sistemą;

Or. sk

Pakeitimas 208
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti Sąjungos piliečiams, 
vartotojams, galutiniams naudotojams, 
pilietinei visuomenei ir verslo atstovams 
mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie 
politinių diskusijų, politikos ir sprendimų 

b) teikti Sąjungos piliečiams, 
vartotojams, galutiniams naudotojams, 
pilietinei visuomenei ir verslo atstovams 
bei profesinėms organizacijoms, 
vienijančioms reglamentuojamų profesijų 
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priėmimo proceso, visų pirma remiant 
atstovaujančių organizacijų veikimą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

atstovus, mechanizmus, kurie padėtų 
prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir 
sprendimų priėmimo proceso, visų pirma 
remiant atstovaujančių organizacijų 
veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

Or. sk

Pakeitimas 209
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti Sąjungos piliečiams, 
vartotojams, galutiniams naudotojams, 
pilietinei visuomenei ir verslo atstovams 
mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie 
politinių diskusijų, politikos ir sprendimų 
priėmimo proceso, visų pirma remiant 
atstovaujančių organizacijų veikimą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

b) teikti Sąjungos piliečiams, 
vartotojams, galutiniams naudotojams, 
pilietinei visuomenei, profesinėms 
sąjungoms, visų pirma atstovaujančioms 
MVĮ, ir verslo atstovams mechanizmus, 
kurie padėtų prisidėti prie politinių 
diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo 
proceso, visų pirma remiant atstovaujančių 
organizacijų veikimą nacionaliniu ir 
Sąjungos lygiu;

Or. en

Pakeitimas 210
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti pajėgumus, palengvinti ir 
koordinuoti valstybių narių ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų bei 
valstybių narių kompetentingų institucijų ir 
Komisijos, Sąjungos decentralizuotų 
agentūrų ir trečiųjų valstybių valdžios 
institucijų bendrus veiksmus;

c) stiprinti pajėgumus, palengvinti ir 
koordinuoti valstybių narių ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų bei
valstybių narių kompetentingų institucijų ir 
Komisijos, Sąjungos decentralizuotų 
agentūrų ir trečiųjų valstybių valdžios 
institucijų bendrus veiksmus, konkrečiau 
bendrus veiksmus, kuriais siekiama 
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stiprinti produktų saugą ir vartotojų 
apsaugos taisyklių Europos Sąjungoje 
vykdymo užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 211
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
piliečių ir įmonių skaitmeninio 
raštingumo skatinimą; komunikacijos 
veiklą; specialių IT priemonių, 
užtikrinančių skaidrų, sąžiningą ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą, 
taip pat kovojant su sukčiavimu, visų 
pirma interneto rinkose, ir įgyvendinant 
konkrečias nuostatas dėl produktų 
atsekamumo.

Or. it

Pagrindimas

Kova su sukčiavimu internetinėje erdvėje turi būti vienas programos prioritetų. Šiomis 
aplinkybėmis labai svarbios yra konkrečios nuostatos dėl produktų kilmės ir visų vidaus 
rinkos dalyvių skaitmeninio raštingumo.

Pakeitimas 212
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos ir dėl skaitmeninimo kylančių 
iššūkių, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 213
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

d) remti veiksmingą valstybių narių 
įgyvendinamą Sąjungos teisinės sistemos 
vykdymą ir modernizavimą bei jos greitą 
prisitaikymą prie besikeičiančios aplinkos, 
įskaitant duomenų rinkimą ir analizę; 
tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

Or. sk

Pakeitimas 214
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli



AM\1168945LT.docx 125/154 PE629.777v02-00

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti informavimo kampanijas 
apie vartotojų teises, visų pirma kai 
įsigyjamos prekės bei paslaugos ir kai 
vykdomas sukčiavimas ir nesąžininga 
prekybos praktika, taip pat palengvinti 
prisijungimo prie grupės ieškinio procesą 
ir galimybes naudotis greitais ir 
veiksmingais neteisminiais ginčų 
sprendimais.

Or. it

Pagrindimas

Dažnai vartotojai nežino apie savo teises ir galimybę prisijungti prie grupės ieškinio ar 
pasinaudoti teisminio ginčų sprendimo mechanizmu.

Pakeitimas 215
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) palengvinti verslo augimą, įskaitant 
įgūdžių ugdymą ir pramonės pertvarkymą 
gamybos ir paslaugų sektoriuose;

d) palengvinti verslo augimą, įskaitant 
įgūdžių, visų pirma susijusių su 
informacinėmis ir komunikacijų 
technologijomis (IRT), ir naujų vadybos ir 
verslumo įgūdžių, atitinkančių naujas 
technologijas ir rinkos raidą, ugdymą, taip 
pat pramonės pertvarkymą gamybos ir 
paslaugų sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 216
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) palengvinti verslo augimą, įskaitant 
įgūdžių ugdymą ir pramonės pertvarkymą 
gamybos ir paslaugų sektoriuose;

d) palengvinti verslo augimą, įskaitant 
įgūdžių, visų pirma skaitmeninių įgūdžių,
ugdymą ir pramonės pertvarkymą gamybos 
ir paslaugų sektoriuose, įskaitant turizmo 
sektorių;

Or. it

Pakeitimas 217
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didinti įmonių ir visų ekonomikos 
sektorių konkurencingumą ir remti MVĮ 
inovacijų ir vertės grandinės 
bendradarbiavimą, strategiškai sujungiant 
ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą 
grupių iniciatyvą;

e) didinti įmonių ir visų ekonomikos 
sektorių konkurencingumą ir remti MVĮ 
inovacijų bei naujų verslo modelių ir 
vertės grandinės bendradarbiavimą, 
ypatingą dėmesį skiriant 
bendradarbiaujamosios ekonomikos 
modeliams, įskaitant socialinio verslumo 
ir elektroninės prekybos modelius,
strategiškai sujungiant ekosistemas ir 
grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

Or. it

Pakeitimas 218
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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f) puoselėti verslumo aplinką ir 
verslumo kultūrą, įskaitant naujų 
verslininkų mentorystės programą ir remti 
startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą.

f) puoselėti verslumo aplinką ir 
verslumo kultūrą, įskaitant programą 
„Erasmus“ jauniems verslininkams, ir 
remti startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą.

Or. it

Pakeitimas 219
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) palengvinti galimybes MVĮ 
naudotis viešųjų pirkimų procedūra; 

Or. ro

Pakeitimas 220
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) remti programas, kuriomis 
siekiama mažinti mokėjimų vėlavimus, 
kad taip būtų skatinama Europos įmonių, 
visų pirma MVĮ, plėtra.

Or. it

Pakeitimas 221
Igor Šoltes

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

5a. Reikalavimus finansavimui gauti 
atitinka toliau nurodyti veiksmai, kuriais 
siekiama 3 straipsnio 2 dalies d punkto i 
papunktyje nurodyto konkretaus tikslo:

a) veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti 
veiksmingą vartotojų apsaugą vykdant 
nuolatinį švietimą apie ES vartotojų 
apsaugos taisykles ir galimybes ginti savo 
teises, pvz., vykdant informuotumo 
didinimo kampanijas, orientuotas į tam 
tikrus pažeidžiamesnius vartotojus;

b) veiksmai, kuriais padedama ir 
suteikiama galių vartotojams, 
susiduriantiems su dėl rinkos 
skaitmeninimo ir naujausių technologijų
kylančiais iššūkiais, tinkamai 
informuojant apie vartotojų teises ir jų 
gynimo priemones;

c) veiksmai, kuriais skatinamas tvarus 
vartojimas, didinant vartotojų 
informuotumą apie produktų patvarumą 
ir poveikį aplinkai, ekologinio 
projektavimo ypatybes, remiant vartotojų 
teises šiuo atžvilgiu ir galimybes ginti 
teises, jei produktas sugenda anksčiau 
laiko;

d) veiksmai, kuriais užtikrinamas 
tinkamas ES teisės vykdymas ir 
veiksminga rinkos priežiūra vartotojų 
teisių atžvilgiu, visų pirma skiriant dėmesį 
tarpvalstybiniams arba su trečiosiomis 
šalimis susijusiems atvejams.

Or. en

Pakeitimas 222
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1168945LT.docx 129/154 PE629.777v02-00

LT

c) teisės subjektai, įsisteigę trečiojoje 
valstybėje, kuri nėra asocijuotoji 
programos valstybė, yra išskirtinai 
tinkami dalyvauti, jei veiksmas atitinka 
Sąjungos tikslus, o veikla už Sąjungos 
ribų prisideda prie valstybių narių 
teritorijose, kurioms taikomos sutartys, 
vykdomų intervencijų veiksmingumo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji 
programos valstybė, įsisteigę teisės 
subjektai gali dalyvauti šiuose veiksmuose:

Komisija gali leisti trečiojoje valstybėje, 
kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, 
įsisteigusiems teisės subjektams dalyvauti 
šiuose veiksmuose:

Or. en

Pakeitimas 224
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmuose dalyvaujantys subjektai, kurie 
nurodyti a ir b punktuose, negali gauti 
Sąjungos finansinės paramos, išskyrus 
atvejus, kai tai svarbu programai 
įgyvendinti, visų pirma Sąjungos įmonių 
konkurencingumo ir patekimo į rinką 
požiūriu arba siekiant apsaugoti 
Sąjungoje gyvenančius vartotojus. Ta 
išimtis netaikoma pelno siekiantiems 
subjektams.

Veiksmuose dalyvaujantys subjektai, kurie 
nurodyti a ir b punktuose, negali gauti 
Sąjungos finansinės paramos.
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Or. en

Pakeitimas 225
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai gyvūnų ligos ir 
augalų kenkėjai turi didelį poveikį 
Sąjungai, iš principo nesusijusios 
valstybės turėtų pačios finansuoti savo 
dalyvavimą a) ir b) punktuose nurodytuose 
veiksmuose.

Nesusijusios valstybės pačios finansuoja
savo dalyvavimą a ir b punktuose 
nurodytuose veiksmuose.

Or. en

Pakeitimas 226
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl veiksmų rinkos priežiūros 
srityje, kuriais įgyvendinamas šio 
reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkte
nurodytas konkretus tikslas, valstybių narių 
rinkos priežiūros institucijos, nurodytos 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
17 straipsnyje ir [Pasiūlymo priimti 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, 
kuriuo nustatomos gaminiams taikomų 
derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi 
ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir 
procedūros]97 11 straipsnyje;

a) dėl veiksmų rinkos priežiūros 
srityje, kuriais įgyvendinamas šio 
reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto ii 
papunktyje nurodytas konkretus tikslas, 
valstybių narių rinkos priežiūros 
institucijos, nurodytos Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 17 straipsnyje ir [Pasiūlymo 
priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą, kuriuo nustatomos gaminiams 
taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų 
laikymosi ir vykdymo užtikrinimo 
taisyklės ir procedūros]97 11 straipsnyje;

_________________ _________________

97 COM(2017) 795 final 97 COM(2017)795 final.

Or. en
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Pakeitimas 227
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl veiksmų akreditacijos ir rinkos 
priežiūros srityje, kuriais įgyvendinamas 
šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies 
a punkte nurodytas konkretus tikslas, 
įstaiga, pagal Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 14 straipsnį vykdanti veiklą, 
nurodytą Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
32 straipsnyje;

b) dėl veiksmų akreditacijos ir rinkos 
priežiūros srityje, kuriais įgyvendinamas 
šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies 
a punkto ii papunktyje nurodytas 
konkretus tikslas, įstaiga, pagal 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
14 straipsnį vykdanti veiklą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
32 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 228
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl veiksmų, kuriais įgyvendinamas 
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje 
nurodytas konkretus tikslas, susijęs su 
atstovavimu vartotojų interesams Sąjungos 
lygmeniu, Europos vartotojų sąjungų 
biuras (BEUC) ir Europos atstovavimo 
vartotojams standartizacijos srityje 
koordinavimo asociacija (ANEC), jeigu jie 
neturi interesų konfliktų ir per savo narius 
atstovauja ne mažiau kaip dviejų trečdalių 
valstybių narių Sąjungos vartotojų 
interesams;

e) dėl veiksmų, kuriais įgyvendinamas 
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje 
nurodytas konkretus tikslas, susijęs su 
atstovavimu vartotojų interesams Sąjungos 
lygmeniu, vartotojų asociacija ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 2017/23941a 3 straipsnio 6 dalyje 
nurodyta kompetentinga institucija, jeigu 
jie neturi interesų konfliktų ir per savo 
narius atstovauja ne mažiau kaip dviejų 
trečdalių valstybių narių Sąjungos 
vartotojų interesams;

_________________

1a 2017 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, 
atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymo užtikrinimą, 
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bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

Or. sk

Pakeitimas 229
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir su jais susiję subjektai, 
Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos 
ir Europos Sąjungos etaloniniai centrai, 
nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2017/62598 92, 95 ir 
97 straipsniuose ir tarptautinės 
organizacijos;

i) valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir su jais susiję subjektai,
įskaitant aplinkos apsaugos srities 
subjektus, Europos Sąjungos etaloninės 
laboratorijos ir Europos Sąjungos 
etaloniniai centrai, nurodyti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2017/62598 92, 95 ir 97 straipsniuose ir 
tarptautinės organizacijos;

Or. it

Pakeitimas 230
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Vertinimo ir skyrimo kriterijai 11 Vertinimo komitetas

Or. sk

Pakeitimas 231
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli



AM\1168945LT.docx 133/154 PE629.777v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Vertinimo ir skyrimo kriterijai 11 Vertinimo komitetai

Or. it

Pagrindimas

Straipsnyje kalbama apie vertinimo komitetus, o ne apie vertinimo ir skyrimo kriterijus.

Pakeitimas 232
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimo komitetas (-ai) veiksmams, 
kuriais įgyvendinamas (-i) 3 straipsnio 
2 dalyje nurodytas (-i) konkretus (-ūs) 
tikslas (-ai), gali būti visiškai arba iš dalies 
sudarytas iš išorės ekspertų.

Vertinimo komitetas (-ai) veiksmams, 
kuriais įgyvendinamas (-i) 3 straipsnio 
2 dalyje nurodytas (-i) konkretus (-ūs) 
tikslas (-ai), gali būti visiškai arba iš dalies 
sudarytas iš išorės ekspertų. Vertinimo 
komiteto (-ų) darbas grindžiamas 
skaidrumo, vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principais.

Or. en

Pakeitimas 233
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl veiksmų, kuriais 
įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytas konkretus 
tikslas, atsižvelgiant į valstybių narių ir 
trečiųjų valstybių, kurios yra asocijuotosios 

1. Dėl veiksmų, kuriais 
įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 
2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas 
konkretus tikslas, atsižvelgiant į valstybių 
narių ir trečiųjų valstybių, kurios yra 
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programos valstybės, rinkos priežiūros 
institucijas ir atsižvelgiant į Sąjungos 
bandymų įrenginius, kaip nurodyta 
[Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos 
gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos 
teisės aktų laikymosi ir vykdymo 
užtikrinimo taisyklės ir procedūros] 
20 straipsnyje, programa gali finansuoti iki 
100 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, 
susijusių su veiksmu, su sąlyga, kad 
laikomasi Finansiniame reglamente 
apibrėžto bendro finansavimo principo.

asocijuotosios programos valstybės, rinkos 
priežiūros institucijas ir atsižvelgiant į 
Sąjungos bandymų įrenginius, kaip 
nurodyta [Pasiūlymo priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo 
nustatomos gaminiams taikomų 
derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi 
ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir 
procedūros] 20 straipsnyje, programa gali 
finansuoti iki 100 proc. reikalavimus 
atitinkančių išlaidų, susijusių su veiksmu, 
su sąlyga, kad laikomasi Finansiniame 
reglamente apibrėžto bendro finansavimo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 234
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytą (-as) darbo programą (-as). Kai 
taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota
suma.

1. Programa įgyvendinama pagal 
Finansinio reglamento 110 straipsnį
vykdant darbo programą (-as). Darbo
programos yra metinės arba daugiametės 
ir jose visų pirma nustatomi siektini 
tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo 
būdas ir visa finansavimo plano suma.
Jose taip pat išsamiai aprašomi numatomi 
finansuoti veiksmai, nurodoma 
kiekvienam veiksmui skirta orientacinė 
lėšų suma ir pateikiamas preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Kai taikoma, 
apie darbo programas informuojamas 
Europos Parlamentas.

Or. en

Pakeitimas 235
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa įgyvendinama vykdant
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytą (-as) darbo programą (-as). Kai 
taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota 
suma.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 20 
straipsnį papildant šį reglamentą, kad 
priimtų Finansinio reglamento 110 
straipsnyje nurodytą (-as) darbo programą 
(-as). Kai taikoma, darbo programose 
nustatoma bendra derinimo operacijoms 
rezervuota suma.

Or. en

Pakeitimas 236
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytą (-as) darbo programą (-as). Kai 
taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota 
suma.

1. Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytą (-as) darbo programą (-as). Visi 
konkretūs šiame reglamente nustatyti 
tikslai įgyvendinami vykdant metinę arba 
daugiametę darbo programą. Tačiau, jei 
įmanoma nustatyti tam tikrų tikslų 
sinergiją, būtinas nuostatas galima 
įgyvendinti bendroje darbo programoje.
Siekiant užtikrinti programos 
įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti 
darbo programas. Šie įgaliojimai vykdomi 
laikantis 21 straipsnyje nurodytos tvarkos.
Programoje išsamiai nustatoma:
a) tikslai, kurių siekiama kiekvienu 
veiksmu, atitinkantys bendruosius ir 
konkrečius 3 straipsnyje nurodytus 
tikslus, kiekvienam 6 straipsnyje 
nurodytam finansavimo tipui skirtas 
orientacinis biudžetas, bendra veiksmams 
skirta suma ir preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis;
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b) esminiai dotacijų vertinimo kriterijai, 
kurie nustatomi siekiant užtikrinti kuo 
geresnį programa siektinų tikslų 
įgyvendinimą, ir didžiausia bendro 
finansavimo norma.
Kai taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota 
suma.

Or. ro

Pakeitimas 237
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytą (-as) darbo programą (-as). Kai 
taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota 
suma.

1. Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytą (-as) darbo programą (-as). Kai 
taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota 
suma. Darbo programas rengia atitinkami 
specialūs komitetai, kuriuose dalyvauja 
valstybių narių ekspertai; šie komitetai 
veikia pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 ir yra įsteigti atskirais 
pagrindiniais teisės aktais. Programose 
pateikiamas išsamus finansuojamų 
veiksmų ir tų veiksmų tikslų aprašymas ir 
nurodomos kiekvienam veiksmui 
skiriamos sumos. Programose taip pat 
aiškiai nurodomas kiekvieno veiksmo 
įgyvendinimo būdas ir terminas, taip pat 
rodikliai, suteikiantys galimybę stebėti, ar 
faktiniai rezultatai atitinka numatytus 
rezultatus.

Or. it

Pakeitimas 238
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Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbo programas, kuriomis 
įgyvendinamas 3 straipsnio 2 dalies 
b punkte nurodytas konkretus tikslas, 
Komisija priima įgyvendinimo aktais. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 
straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūros.

Or. ro

Pakeitimas 239
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Darbo programas, kuriomis 
įgyvendinamas 3 straipsnio 2 dalies 
d punkto i papunktyje nurodytas 
konkretus tikslas, Komisija priima 
įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 
dalyje nurodytos procedūros.

Or. ro

Pakeitimas 240
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbo programoje taip pat turi 
būti aprašyti laukiami rezultatai, tinkami 
tikslų pasiekimo rodikliai ir pridėtinės 



PE629.777v02-00 138/154 AM\1168945LT.docx

LT

vertės pagrindimas Sąjungos požiūriu.

Or. sk

Pakeitimas 241
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija rengia metinę stebėsenos 
ataskaitą, kurioje nagrinėjamas remiamų 
veiksmų veiksmingumas ir efektyvumas 
finansinio įgyvendinimo ir, jei įmanoma, 
poveikio ir susijusių tikslų požiūriu. Ši 
ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui ir paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 242
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai pagal 20 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
kriterijus, pagal kuriuos vertinami 
projektų pasiūlymai, atsižvelgiant į 
projekto pridėtinės vertės principą 
Sąjungos požiūriu ir panaudotų lėšų 
naudojimo efektyvumo kriterijus.

Or. sk

Pakeitimas 243
Igor Šoltes
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo programos 
įgyvendinimo pradžios.

2. Praėjus trejiems metams nuo 
programos įgyvendinimo pradžios, 
Komisija parengia tarpinę programos 
vertinimo ataskaitą apie programos 
įgyvendinimą, kad įvertintų ja remiamų 
veiksmų rezultatus ir jų poveikį šiame 
reglamente nustatytiems tikslams, taip pat 
galbūt juos peržiūrėtų.

Or. en

Pakeitimas 244
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo programos 
įgyvendinimo pradžios.

2. Tarpinis programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
trejiems metams nuo programos 
įgyvendinimo pradžios.

Or. sk

Pakeitimas 245
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
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informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip
ketveriems metams nuo Programos 
įgyvendinimo pradžios.

informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
trejiems metams nuo jos įgyvendinimo 
pradžios.

Or. it

Pakeitimas 246
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kasmet tikrina, kaip 
įgyvendinama ir valdoma kiekviena darbo 
programa, ir savo interneto svetainėje 
skelbia remiamų veiksmų faktinio 
įgyvendinimo ataskaitą, kuri apima 
atskirų veiksmų sąnaudų ir naudos 
įvertinimą.

Or. it

Pakeitimas 247
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Baigiant įgyvendinti programą, bet
praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams 
po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos, Komisija atlieka galutinį 
programos vertinimą.

5. Praėjus ne daugiau kaip dvejiems
metams po 1 straipsnyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 
galutinį programos vertinimą, kad įvertintų 
remiamų veiksmų rezultatus ir jų poveikį 
šiame reglamente nustatytiems tikslams.

Or. en
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Pakeitimas 248
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tarpinėse ir galutinėse vertinimo 
ataskaitose Komisija taip pat pateikia 
informaciją apie naudojamų lėšų 
efektyvumo kriterijų vykdymą ir projektų 
pridėtinės vertės kriterijų vykdymą 
Sąjungos požiūriu.

Or. sk

Pakeitimas 249
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

6. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija skelbia savo interneto svetainėje, 
taip pat pateikia ir pristato Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui.

Or. it

Pakeitimas 250
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vertinimų išvadas ir savo pastabas
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 

6. Vertinimo ataskaitas Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
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Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 251
Jasenko Selimovic

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

6. Vertinimus ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 252
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 9 ir 17 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.

2. 9, 10, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 253
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. 9 ir 17 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.

2. 9 straipsnyje ir 17 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Or. sk

Pakeitimas 254
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 ir 17 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9, 10, 16 ir 17 
straipsniuose nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 255
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 ir 17 straipsniuose
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje ir 17 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
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oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. sk

Pakeitimas 256
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 9 ir 17 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

6. Pagal 9, 10, 16 ir 17 straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 257
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 9 ir 17 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 

6. Pagal 9 straipsnį ir 17 straipsnio 2 
ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius 
nuo pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
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Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. sk

Pakeitimas 258
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/200299 58 straipsnį įsteigtas Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis 
komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. 3 straipsnio 2 dalies e punkte 
nurodyto konkretaus tikslo atžvilgiu 
Komisijai padeda pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/200299 58 straipsnį įsteigtas Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis 
komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

_________________ _________________

99 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 031, 2002 2 1, p. 1).

99 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 031, 2002 2 1, p. 1).

Or. ro

Pakeitimas 259
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 58 straipsnį įsteigtas Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis 
komitetas 99. Tas komitetas – tai komitetas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Įgyvendinant kiekvieną darbo 
programą Komisijai padeda atitinkami 
specialūs komitetai, veikiantys pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 ir įsteigti 
atskirais pagrindiniais teisės aktais.

Or. it

Pagrindimas

Vien Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas negali padėti Komisijai 
įgyvendinti labai skirtingas programas. Kiekviena programa bus įgyvendinama padedant 
atitinkamam komitetui.

Pakeitimas 260
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 3 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodyto konkretaus tikslo atžvilgiu 
Komisijai padeda komitetas, kaip 
nurodyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. ro

Pakeitimas 261
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1b. 3 straipsnio 2 dalies d punkto i 
papunktyje nurodyto konkretaus tikslo 
atžvilgiu Komisijai padeda komitetas, kaip 
nurodyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnis.

Or. ro

Pakeitimas 262
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 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 veikia 
skaidriai, 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.

Or. it

Pakeitimas 263
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
22 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 
skaidrumą ir matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
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visuomenę

Or. sk

Pakeitimas 264
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus asignavimai gali būti 
įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir skirti 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytoms išlaidoms 
padengti, kad būtų galima valdyti iki 
2027 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti 
veiksmus.

3. Išimtiniais atvejais asignavimai 
gali būti įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir 
skirti 4 straipsnio 3 dalyje nurodytoms 
išlaidoms padengti, kad būtų galima 
valdyti iki 2027 m. gruodžio 31 d. 
nebaigtus vykdyti veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 265
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.1 apsaugos priemonėms, kurių dėl 
kurios nors iš III priede išvardytų gyvūnų 
ligų ir zoonozių pasireiškimo arba plitimo 
trečiosios valstybės, valstybės narės arba 
UŠT teritorijoje imamasi kilus tiesioginei 
grėsmei Sąjungos sveikatos būklei, taip pat 
apsaugos priemonėms arba kitai susijusiai 
veiklai, kurių imamasi remiant Sąjungos 
augalų sveikatos būklę;

1.3.1 apsaugos priemonėms, kurių dėl 
kurios nors iš III priede išvardytų gyvūnų 
ligų ir zoonozių pasireiškimo arba plitimo 
trečiosios valstybės, valstybės narės arba 
UŠT teritorijoje imamasi kilus tiesioginei 
grėsmei Sąjungos sveikatos būklei, taip pat 
apsaugos priemonėms arba kitai susijusiai 
veiklai, kurių imamasi remiant Sąjungos 
augalų sveikatos būklę, kaip antai 
daugiamečių planų, pagrįstų geriausia 
ūkininkavimo praktika, priėmimui;

Or. it
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Pakeitimas 266
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.4a priemonėms, skirtoms kovoti su 
epidemijomis ir ekologiniais įvykiais, 
kuriuos lemia kenksmingas aplinkos 
veiksnių poveikis.

Or. it

Pagrindimas

Tikslinga numatyti priemones, skirtas kovai su epidemijų protrūkiais ar ekologiniais įvykiais, 
kuriuos lemia tokie veiksniai, kaip požeminio vandens tarša, cheminių medžiagų sprogimai, 
spinduliuotė ar biocidinių medžiagų pasklidimas.

Pakeitimas 267
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 2 punkto 2.3 papunkčio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatytais laikotarpiais vykdomai 
stebėsenai, kurios metu stebimas ir kilus 
grėsmei maisto grandinei mažinamas 
aplinkos veiksnių lygis;

Or. it

Pakeitimas 268
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento



PE629.777v02-00 150/154 AM\1168945LT.docx

LT

I priedo pirmos pastraipos 2 punkto 2.3 papunkčio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) papildomoms apsaugos 
priemonėms, kuriomis siekiama riboti 
kitose vietovėse dar nepašalintų aplinkos 
veiksnių paplitimą;

Or. it

Pakeitimas 269
Richard Sulík

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gyvūnų gerovės rėmimo veikla. Išbraukta.

Or. sk

Pakeitimas 270
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tvarios maisto gamybos ir tvaraus 
maisto vartojimo rėmimo veikla.

7. Tvarios maisto gamybos ir tvaraus 
maisto vartojimo rėmimo veikla, visų 
pirma vietos lygmeniu.

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti vartoti vietinius produktus.

Pakeitimas 271
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikiama kokybiška statistinė 
informacija, kuria grindžiama perviršinio 
deficito procedūra, reformų rėmimo 
programa ir Sąjungos metinis ekonomikos 
stebėsenos bei gairių teikimo ciklas;

– teikiama kokybiška statistinė 
informacija ir išskaidyti duomenys, kuriais 
grindžiama perviršinio deficito procedūra, 
reformų rėmimo programa ir Sąjungos 
metinis ekonomikos stebėsenos bei gairių 
teikimo ciklas;

Or. it

Pakeitimas 272
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikiami ir prireikus tobulinami 
pagrindiniai Europos ekonominiai rodikliai 
(PEER);

– teikiami ir prireikus tobulinami 
pagrindiniai Europos ekonominiai rodikliai 
(PEER), taip pat įskaitant duomenis, 
susijusius su socialinės pažangos indekso 
ir realios pažangos rodiklio stebėsena;

Or. it

Pakeitimas 273
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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– teikiama kokybiška, aktuali ir 
patikima statistinė informacija, kuria 
padedama įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, 
įskaitant statistinę informaciją apie darbo 
rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, 
pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, 
nelygybę, socialinę apsaugą, 
nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų 
palydovines sąskaitas;

– teikiama kokybiška, aktuali ir 
patikima statistinė informacija, kuria 
padedama įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, 
įskaitant statistinę informaciją apie darbo 
rinką ir užimtumą su išskaidytais 
duomenimis apie mažų garantijų sutartis 
ir kokybiškas darbo vietas, statistinę 
informaciją apie švietimą ir mokymą, 
pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, 
nelygybę, socialinę apsaugą, 
nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų 
palydovines sąskaitas;

Or. it

Pakeitimas 274
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo penkiolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikiama pagrindinė su aplinka 
susijusi statistinė informacija ir rodikliai, 
įskaitant susijusius su atliekomis, 
vandeniu, biologine įvairove, miškais, 
žemės naudojimu ir žemės danga, taip pat 
su klimatu susijusi statistinė informacija ir 
aplinkos ekonominės sąskaitos;

– teikiama pagrindinė su aplinka 
susijusi statistinė informacija ir rodikliai, 
įskaitant susijusius su atliekomis, 
vandeniu, biologine įvairove, miškais, 
žemės naudojimu ir žemės danga, aplinkos 
veiksniais, taip pat su klimatu susijusi 
statistinė informacija ir aplinkos 
ekonominės sąskaitos, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitai, Paryžiaus 
susitarimui, principui „pirmiausia –
energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
perėjimui prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos iki 2050 m.;

Or. it

Pakeitimas 275
Richard Sulík
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo aštuoniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– laiku teikiami aktualūs duomenys, 
kurių reikia bendrai žemės ūkio politikai, 
bendrai žuvininkystės politikai ir su 
aplinka, aprūpinimu maistu ir gyvūnų 
gerove susijusiai politikai;

– laiku teikiami aktualūs duomenys, 
kurių reikia bendrai žemės ūkio politikai, 
bendrai žuvininkystės politikai ir su 
aplinka, aprūpinimu maistu susijusiai 
politikai;

Or. sk

Pakeitimas 276
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo devyniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– laiku teikiami išsamūs statistiniai su 
regionais, įskaitant Sąjungos atokiausius 
regionus, miestais ir kaimo vietovėmis 
susiję rodikliai, kuriais remiantis galima 
stebėti ir vertinti teritorinės plėtros 
politikos veiksmingumą, taip pat vertinti 
teritorinį sektorių politikos poveikį;

– laiku teikiami išskaidyti išsamūs 
statistiniai su regionais, įskaitant Sąjungos 
atokiausius regionus, miestais ir kaimo 
vietovėmis susiję rodikliai, kuriais 
remiantis galima stebėti ir vertinti 
teritorinės plėtros politikos, įskaitant 
techninę pagalbą, veiksmingumą, taip pat 
vertinti teritorinį sektorių politikos poveikį;

Or. it

Pakeitimas 277
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) Boreliozės infekcija

Or. it
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