
AM\1213024LT.docx PE655.985v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Regioninės plėtros komitetas

2020/0104(COD)

11.9.2020

PAKEITIMAI
1 - 247
Nuomonės projektas
Corina Crețu
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))



PE655.985v02-00 2/151 AM\1213024LT.docx

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\1213024LT.docx 3/151 PE655.985v02-00

LT

Pakeitimas 1
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras (toliau – Europos semestras), 
įskaitant Europos socialinių teisių ramsčio 
principus, yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šias reformas, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Regionų, miestų ir 
savivaldybių dalyvavimas Europos 
semestro procese yra labai svarbus, visų 
pirma siekiant ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos, kuri skirtingai 
paveikė valstybių narių teritorijas. Šios 
strategijos turėtų būti pateikiamos kartu su 
metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
finansuojami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė;

Or. en

Pakeitimas 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 3
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 

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

krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas; Be to, dėl 
padidėjusios valstybių narių 
priklausomybės nuo importo iš ne 
Europos šalių atsirado didelių Europos 
sveikatos priežiūros sistemų trūkumų. Tai 
patvirtina būtinybę perkelti didelę 
gamybos grandinės dalį ir sukurti 
trumpas tiekimo grandines, kad būtų 
sustiprintas valstybių narių atsparumas;

Or. fr

Pakeitimas 4
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. COVID-19 pandemija yra kur 
kas daugiau nei sveikatos krizė ir, nors jos 
ekonominis ir socialinis poveikis įvairiose 
šalyse bus skirtingas, labai tikėtina, kad ji 
padidins skurdą ir nelygybę Europos 
Sąjungoje. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
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greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 5
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 

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

struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau kovoti su sukrėtimais ir į 
juos reaguoti, taip pat greičiau po jų 
atsigauti. COVID-19 sukeltos krizės 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai padariniai 
sveikatos priežiūros sektoriui ir visai 
ekonomikai labai priklausys nuo to, kaip 
greitai valstybių narių ekonomika atsigaus 
po krizės, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų 
ekonomikos atsparumo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų tvariai ir darniai 
augti ir būtų išvengta tolesnio skirtumų 
Sąjungoje didėjimo, labai svarbios yra 
reformos ir investicijos, kuriomis 
sprendžiami ekonomikos struktūriniai 
trūkumai ir didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 6
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje pakeitė ateinančių metų 
Sąjungos ir pasaulio ekonomines 
perspektyvas, todėl Sąjunga turi imtis 
skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narėse. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 

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

veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti COVID-19 sukeltos 
krizės vidutinės trukmės ir ilgalaikiai 
padariniai labai priklausys nuo to, kaip 
greitai valstybių narių ekonomika atsigaus 
po krizės, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas krizės socialinis 
ir ekonominis poveikis, ir nuo jų 
ekonomikos atsparumo. Todėl tam, kad 
ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir būtų 
išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 7
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
ekonominės politikos prioritetų. Tačiau 
negalime kartoti klaidų, padarytų 
reaguojant į pastarąją pasaulinę finansų 
krizę, dėl kurios atsirado didelių ir žalingų 
ekonominių ir socialinių skirtumų. 
Todėl reformų įgyvendinimas yra labai 
svarbus siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti didėjančios 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar labiau reikalinga 
pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
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būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

Or. en

Pakeitimas 8
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo, stiprinti gebėjimą prisitaikyti ir 
išlaisvinamas augimo potencialas, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 

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

svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui ir remti didėjančios 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą. Tai yra dar svarbiau pasibaigus 
pandemijos sukeltai krizei, kad būtų 
sudarytos sąlygos greitam atsigavimui ir 
ilgalaikiam ekonomikos vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 10
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 11
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) geras valdymas yra būtina sąlyga 
norint sėkmingai valdyti ir administruoti 
reformų ir investicijų procesą, kuriame 
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svarbus vaidmuo tenka valdžios institucijų 
administraciniams pajėgumams ir įvairių 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimui. 
Komisija ir valstybės narės turėtų spręsti 
problemas ir šalinti pajėgumų spragas, o 
tai galėtų apimti strategiškesnį ir 
novatoriškesnį personalo, procesų ir 
programų valdymą, pagrindinių sąlygų 
poveikio siekiant užtikrinti reformų ir 
investavimo procesų stabilumą ir tikrumą 
valdymą ir būtinybę užtikrinti, kad 
valdžios institucijų ir paramos gavėjų 
gebėjimai būtų stiprinami tinkamu mastu;

Or. en

Pakeitimas 12
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie 
švarios, įperkamos ir atsinaujinančiosios 
energijos ir didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines. Tarp daugelio nelygybės 
išraiškų, kurias atskleidė COVID-19 
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pandemija, skaitmeninė atskirtis yra rimta 
problema, su kuria visų pirma 
susiduriama mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose ir kuri daro poveikį moterims, 
vyresnio amžiaus žmonėms ir žmonėms, 
gyvenantiems atokiausiuose regionuose ir 
kaimo, atokiose bei ištuštėjusiose 
vietovėse. Tokiu metu, kai tiek darbas, tiek 
švietimas vykdomi internetu, skaitmeninė 
atskirtis neabejotinai kelia grėsmę, kad 
didės regionų nelygybė. Skaitmeninė 
nelygybė kelia pavojų žmonėms, kurie 
negali dirbti nuotoliniu būdu, ir 
besimokantiesiems, kuriems gresia 
pavojus atsilikti dėl ribotos prieigos prie 
švietimo turinio. Reikia daugiau 
investuoti į skaitmeninimą, skaitmenines 
inovacijas ir skaitmeninį junglumą, nes 
tai sudarys sąlygas sąžiningam 
ir lygiateisiam perėjimui prie labiau 
skaitmeninės ekonomikos ir skaitmeninės 
internetinės švietimo sistemos, prieinamos 
visiems piliečiams, ypač 
pažeidžiamiausiems visuomenės nariams;

Or. en

Pakeitimas 13
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad galima būtų 
paspartinti ekonomikos atsigavimą ir 
sustiprinti ilgalaikio augimo potencialą, 
šioje konkrečioje situacijoje nepaprastai 
svarbu remti investicijas, teikiančias 
Europos pridėtinės vertės. Siekiant 
skatinti ir užtikrinti įtraukų, ilgalaikį ir 
tvarų ekonomikos augimą ir padedant 
kurti deramas ir aukštos kokybės darbo 
vietas visiems, kartu gerinant gyvenimo 
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didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

standartus, svarbu investuoti į žaliąsias, 
tvarias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų sektoriuje ir bendrą našumą bei 
remti kitus pagrindinius ekonomikos 
sektorius. Tai taip pat padės Sąjungai tapti 
atsparesne ir mažiau priklausoma įvairinant 
pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 14
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 15
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Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 

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

remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant ir perkeliant 
Sąjungos teritorijoje pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. fr

Pakeitimas 17
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi COVID-19 pandemija 
skirtingai paveikė valstybių narių 
regionus ir savivaldybes, itin svarbu, kad 
regiono ir vietos valdžios institucijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai bei 
pilietinė visuomenė dalyvautų rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę remiamus veiksmus, 
kuriais siekiama įveikti krizę. Rengdamos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus valstybės narės turėtų 
konsultuotis su visais partneriais. 
Europos Komisija turėtų stiprinti ir 
atidžiai stebėti partnerystę ir 
daugiapakopį valdymą valstybėse narėse;

Or. en
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Pakeitimas 18
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) dėl krizės neproporcingai 
nukenčia moterys, kaip sektorių, kuriuose 
nedarbo lygis didėja, darbuotojos ir 
pagrindinės namų ūkio darbų ir 
priežiūros užduočių vykdytojos izoliavimo 
laikotarpiu. Siekiant atsižvelgti į 
konkrečią moterų padėtį ir vaidmenį 
krizės metu ir ekonomikos gaivinimo 
laikotarpiu, lyčių lygybė turėtų būti 
skatinama pirmumo tvarka. Todėl 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
investicijoms į priežiūros sektorių;

Or. en

Pakeitimas 19
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) dėl COVID-19 pandemijos 
sveikatos priežiūros sistemos Europos 
Sąjungoje susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais. Pandemija parodė, 
kad sparčios socialinės ir ekonominės 
pertvarkos sąlygomis ES laukia labai 
svarbus uždavinys – didinti atsparumą ir 
panaudoti visas įmanomas biudžeto 
priemones Europos sveikatos priežiūros 
infrastruktūrai stiprinti. Investicijomis 
pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę turėtų būti 
sprendžiama plačiai paplitusių sveikatos 
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priežiūros skirtumų visoje ES problema, 
kartu užtikrinant vienodą apsaugą ir 
ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausiems visuomenės nariams;

Or. en

Pakeitimas 20
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) jokioje priemonėje neturėtų būti 
numatyta tiesioginė finansinė parama, 
susieta su reformų įgyvendinimu 
valstybėse narėse sprendžiant per Europos 
semestrą nustatytus uždavinius; 

Or. en

Pakeitimas 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė);

Or. en

Pakeitimas 22
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 23
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) įgyvendinant Priemonę turėtų būti 
vadovaujamasi horizontaliaisiais 
principais, nustatytais Europos Sąjungos 
sutarties (toliau – ES sutartis) 3 
straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
laikytis JT vaiko teisių konvencijoje ir JT 
neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų 
įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą, 
laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir 
Sąjungos teisės, kuria suderinami 
gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija 
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turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų 
nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti 
lyčių aspektą, taip pat kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Taikant Priemonę neturėtų 
būti skiriama parama veiksmams, kuriais 
prisidedama prie kurios nors formos 
segregacijos ar atskirties, arba remiama 
neįgaliesiems neprieinama infrastruktūra. 
Priemonės tikslų turėtų būti siekiama 
darnaus vystymosi ir Sąjungos paramos 
siekiui išsaugoti, apsaugoti ir gerinti 
aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
pagrindais, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“ ir įsipareigojimus, dėl 
kurių susitarta pagal Paryžiaus 
susitarimą. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą, įmonėms naudingi 
veiksmai turi atitikti Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 
108 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 25
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiame reglamente nustatyti 
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 išlaidas, 
administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma svarstant fiksuotųjų sumų, 

(9) šiame reglamente numatyti 
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. Ši nuostata 
turėtų būti taikoma svarstant fiksuotųjų 
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finansavimo taikant fiksuotąsias normas ir 
vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo, nurodyto 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalies a punkte, panaudojimą;

sumų, finansavimo taikant fiksuotąsias 
normas ir vieneto įkainius, taip pat su 
išlaidomis nesusijusio finansavimo, 
nurodyto Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalies a punkte, panaudojimą. 
Tuo pat metu Priemonė apima didelę dalį 
papildomų išteklių, kurie bus išleisti per 
palyginti trumpą laiką ir taip bus 
padidintas kontrolės sistemoms tenkantis 
spaudimas. Todėl raginama priimti ir 
taikyti veiksmingas kovos su sukčiavimu 
priemones pasitelkiant esamas valstybių 
narių ir ES lygmenų kovos su sukčiavimu 
agentūras, pavyzdžiui, Europos 
prokuratūrą, Europos Audito Rūmus ir 
OLAF;

Or. en

Pakeitimas 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiame reglamente nustatyti 
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 
išlaidas, administracinę naštą ir tikėtiną 
reikalavimų nesilaikymo riziką. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma svarstant 
fiksuotųjų sumų, finansavimo taikant 
fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip 
pat su išlaidomis nesusijusio finansavimo, 
nurodyto Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalies a punkte, panaudojimą;

(9) šiame reglamente numatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal jų 
indėlį siekiant rezultatų, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas ir 
administracinę naštą. Ši nuostata turėtų 
būti taikoma svarstant fiksuotųjų sumų, 
finansavimo taikant fiksuotąsias normas ir 
vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo, nurodyto 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalies a punkte, panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 27
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Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) šiuo reglamentu nustatyta Priemonė 
padės integruoti klimato politikos 
veiksmus ir aplinkos tvarumą ir pasiekti 
bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato tikslams įgyvendinti;

Or. it
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Pakeitimas 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija, kartu su kitais 
ekonominės plėtros tikslais, ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą tokiu mastu, kiek tai netrukdys 
Europos Sąjungos pramonės augimo 
pajėgumams, nukentėjusiems dėl COVID-
19 krizės;

Or. en

Pakeitimas 30
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 50 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti;

Or. en
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Pakeitimas 31
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Priemonės tikslai turėtų būti 
įgyvendinami atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramstyje nustatytus 
tikslus. Siekiant geresnės ir tvaresnės 
ateities visiems, būtina 
pasirinkti Priemonės paramos kryptį 
pagal bendrą ir tarptautiniu lygmeniu 
pripažintą Jungtinių Tautų Darbotvarkę 
iki 2030 m. ir prisidėti prie darnaus 
vystymosi tikslų ir jų iki 2030 m. 
pasiektinų rodiklių. Komisija ir valstybės 
narės turėtų užtikrinti nuoseklumą, 
suderinamumą ir sąveiką su Europos 
socialinių teisių ramsčiu ir darnaus 
vystymosi tikslais;

Or. en

Pakeitimas 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) norint pasiekti šių bendrų 
rezultatų, rengiant ir įgyvendinant 
Priemonę bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, kurie bus pakartotinai įvertinti 
atsižvelgiant į atitinkamus įvertinimus ir 
peržiūros procesus;
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mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 33
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką. Jos abi atliks pagrindinį 
vaidmenį gaivinant ir modernizuojant 
mūsų ekonomiką. Siekiant padėti nustatyti 
didelį teigiamą poveikį aplinkai darančias 
investicijas, tinkamas finansuoti pagal 
Priemonę, naudojama ES aplinkos 
atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 
taksonomija;

Or. en

Pakeitimas 34
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 

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

pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant ne 
tik žaliąją pertvarką, bet ir skaitmeninę 
pertvarką, sykiu atsižvelgiant į valstybių 
narių augimo prioritetus. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. ro

Pakeitimas 35
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 36
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 38
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 39
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) remiantis Bendrijos metodu, 
Europos Parlamentas, kaip vienintelė 
tiesiogiai renkama ES institucija ir 
biudžeto valdymo institucija kartu su 
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Taryba, turėtų atlikti ir ex ante 
demokratinę priežiūrą, ir ex post 
tikrinimą, ar pagal Priemonę skiriamos 
lėšos yra tinkamai panaudojamos, paisant 
ES piliečių ir ES interesų, ar jas 
naudojant kuriama tikra ES pridėtinė 
vertė ir remiamas ekonominis ir socialinis 
atsparumas. Turi būti užtikrinamas 
visiškas visų galutinių paramos gavėjų 
skaidrumas, o už Priemonę atsakingi 
Komisijos nariai turi būti visiškai 
atskaitingi Parlamentui;

Or. en

Pakeitimas 40
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslu ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., be to, padėti siekti tarpinių 
klimato ir energetikos srities tikslų iki 
2030 m., taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ekonomikos augimą. Siekiant 
užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje, ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
neproporcingam pandemijos poveikiui 
pažeidžiamiausiems gyventojų 
sluoksniams, kuris gali sukelti didėjančią 
nelygybę. Priemone turi būti prisidedama 
prie moterų ir vyrų lygybės skatinimo 
pagal SESV 8 straipsnį. Lyčių lygybės 
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tikslai ir moterų ekonominės 
nepriklausomybė turi būti laiku ir 
nuosekliai užtikrinami visais pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę finansuojamų 
programų rengimo, stebėsenos, 
įgyvendinimo ir vertinimo aspektais ir 
etapais;

Or. en

Pakeitimas 41
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas siekiant darnesnio 
valstybių narių vystymosi. Tuo tikslu ji 
turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį (tai 
gali sustiprinti piliečių pasitikėjimą 
Europos Sąjungos institucijomis), taip pat 
remti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
kurios tikslas – neutralaus poveikio 
klimatui Europa iki 2050 m., taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą pasibaigus krizei, o tai padėtų 
skatinti aukštos kokybės darbo vietų 
kūrimą visiems bei tvarų, integracinį ir 
ilgalaikį ekonomikos augimą, kuriam 
postūmį suteiktų ekologinio 
veiksmingumo didinimas, sveikatos 
priežiūros sistemos atsparumą 
užtikrinančios priemonės, klimato srities 
veiksmai ir socialinės įtraukties politika;

Or. en

Pakeitimas 42
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Josianne Cutajar, Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 44
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 45
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Atsižvelgdami į viešojo finansavimo svarbą skatinant tvarų augimą, siūlome šį papildymą.

Pakeitimas 46
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 47
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimas. Tuo tikslus ji turėtų 
padėti gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, remti žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
neutralaus poveikio klimatui Europa iki 
2050 m., taip padedant atkurti Sąjungos 

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

ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų ir vieningą ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 49
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 

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

atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus, kartu 
sudarant sąlygas papildomoms 
investicijoms į nacionalines sveikatos 
priežiūros paslaugas, kad būtų remiamas 
sveikatos priežiūros infrastruktūros 
modernizavimas ir didinamas sveikatos 
priežiūros sistemų veiksmingumas ES. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turi būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Siekdamos apsaugoti piliečius, 
remti vietos ekonomiką, padaryti vietos 
bendruomenes atsparias krizėms ir kurti 
tvarią ateitį, valstybės narės kartu su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis ir 
atitinkamomis pilietinei visuomenei 
atstovaujančiomis įstaigomis, laikydamosi 
partnerystės principo, parengia 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus. Reikėtų atkreipti dėmesį 
tiek į miestų teritorijas, kurios yra 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
varomoji jėga, tiek į gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčius 
regionus;

Or. en

Pakeitimas 50
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Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
Europos semestre nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais, 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus, taip pat bet 
kuria kita programa, kuria remiamas 
perkėlimas ir trumpos tiekimo grandinės. 
Siekiant paskatinti veiksmus, kurie yra 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti siektinas reikšmes, tikslus ir 
užtikrinti įnašus, nustatytus 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose ir jų atnaujintose 
versijose. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus, visų pirma atsižvelgiant į 
naują kompleksinį teminį tikslą 
„Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos 
sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir 
pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir 
atspariam ekonomikos atgaivinimui“, 
nustatytą pasiūlyme dėl reglamento 
2020/0101 (COD).

Or. fr
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Pakeitimas 51
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 
juos turėtų sudaryti reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, įgyvendinamos pagal nuoseklų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas turėtų derėti su 
nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra sanglaudos, 
Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
darbotvarkės prioritetai, plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės, svarbios 
regioninei plėtrai bei žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai;

Or. en

Pakeitimas 52
Corina Crețu, Josianne Cutajar
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 54
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planais 
būtų prisidedama prie Priemonės tikslų, 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus bus sudarytos sąlygos paramą pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę skirti didesniam skaičiui investicijų.

Pakeitimas 55
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) jei valstybei narei pagal 
Reglamento (ES) 472/20131112 straipsnį 
netaikoma Europos semestro stebėsena ir 

Išbraukta.
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vertinimas arba jeigu jai taikoma 
priežiūra pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 332/200212, turėtų būti galimybė šio 
reglamento nuostatas atitinkamai 
valstybei narei taikyti atsižvelgiant į 
uždavinius ir prioritetus, nustatytus pagal 
tuose reglamentuose nustatytas 
priemones;
_________________
11 OL L 140, 2013 5 27.
12 OL L 53, 2002 2 23.

Or. en

Pakeitimas 56
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 58
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 

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

būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus 
mažėjimo lygį, atvirkštiniu bendruoju 
vidaus produktu (BVP ir BVP sumažėjimu 
dėl COVID-19 poveikio) vienam 
gyventojui ir santykiniu nedarbo lygiu;

Or. en

Pakeitimas 59
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui, santykiniu 
nedarbo lygiu ir kas tris mėnesius 
skaičiuojamu BVP lygių skirtumu tarp 
2020 m. ir 2019 m.;

Or. fr

Pakeitimas 60
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 61
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad euro zonos valstybių narių atveju biudžeto projekto pateikimas spalio 
mėn. yra privalomas.

Pakeitimas 62
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 63
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų bet 
kuriuo metu po šio reglamento 
įsigaliojimo iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 
pateikti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Kad būtų 
užtikrintas greitas įgyvendinimas, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
pateikti plano projektą kartu su atitinkamu 
biudžetinės informacijos projektu likus ne 
daugiau kaip šešiems mėnesiams iki 
oficialaus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano pateikimo;

Or. en

Pakeitimas 64
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta, kad 
atitinkamoms reformoms ir investicijoms 
būtų skiriamas reikiamas dėmesys, 
valstybės narės, pageidaujančios gauti 
paramos, turėtų pateikti Komisijai tinkamai 
argumentuotą ir pagrįstą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. 
Europos Parlamentas turėtų turėti 
galimybę susipažinti su visa informacija 
apie Komisijos ir valstybių narių derybas 
dėl atskirų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų visais proceso 
etapais, įskaitant galimybę laiku 
susipažinti su reformų ir investicijų 
išlaidų sąmatų projektais. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
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priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui, lyčių ir kartų 
lygybės skatinimui; jame taip pat turėtų 
būti numatytos žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai svarbios priemonės; jame taip 
pat turėtų būti paaiškintas siūlomo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano suderinamumas su 
atitinkamais per Europos semestrą 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais ir 
prioritetais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 65
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Labai svarbu, 
kad regionų ir vietos lygmens atstovai ar 
valdžios institucijos, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijos dalyvautų 
rengiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir jam pritartų 
prieš jį pateikiant Komisijai. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
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paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 66
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

simetrinius sukrėtimus; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės, sveikatos priežiūros sistemos 
atsparumą užtikrinančios ir 
konkurencingumą stiprinančios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis turimais tyrimais, „teritorinis atsparumas“ reiškia terminą ir besiformuojančią 
sąvoką siekiant padėti nustatyti regionų ir (arba) vietos pažeidžiamumo aspektus ir priimti 
sprendimus gerinant socialinių ir ekologinių bei technologinių sistemų pertvarką. Teritorinis 
atsparumas yra naujoviška koncepcija, padedanti panaikinti atotrūkį tarp teorinių žinių apie 
atsparumą ir jų pavertimo teritoriniais planais ir projektais.

Pakeitimas 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE655.985v02-00 50/151 AM\1213024LT.docx

LT

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės; jame taip pat turėtų būti 
paaiškintas siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
suderinamumas su atitinkamais per 
Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 68
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pat turėtų būti paaiškintas siūlomo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano suderinamumas su 
atitinkamais per Europos semestrą 
nustatytais konkrečios šalies uždaviniais ir 
prioritetais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 69
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE655.985v02-00 52/151 AM\1213024LT.docx

LT

bendradarbiavimą; bendradarbiavimą;

Or. ro

Pakeitimas 70
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) kad būtų užtikrinta nacionalinė 
atsakomybė už atitinkamas reformas bei 
investicijas ir tai, kad joms būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys, valstybės narės, 
pageidaujančios gauti paramos, turėtų 
pateikti Komisijai tinkamai argumentuotą 
ir pagrįstą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 
turėtų būti pateiktas išsamus jo 
įgyvendinimo priemonių, įskaitant 
siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, 
rinkinys, taip pat numatomas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
poveikis ekonomikos augimo potencialui, 
darbo vietų kūrimui ir ekonominiam bei 
socialiniam atsparumui; jame taip pat 
turėtų būti numatytos žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai svarbios 
priemonės, kuriomis būtų remiamas 
būtinas valstybių narių ekonomikos 
atgaivinimas vykdant perkėlimą Europos 
Sąjungoje ir skatinant trumpas tiekimo 
grandines. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. fr

Pakeitimas 71
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 72
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos, didesnio 
sveikatos priežiūros sistemos atsparumo, 
stipresnio konkurencingumo, ir 
sprendžiami dėl jų kylantys uždaviniai; ar 
planu numatoma padaryti ilgalaikį poveikį 
atitinkamai valstybei narei; ar planu 
numatoma veiksmingai prisidėti prie 
valstybės narės tvaraus ir įtraukaus 
ilgalaikio ekonomikos augimo potencialo 
didinimo, investicijų pritraukimo, aukštos 
kokybės darbo vietų kūrimo visiems, 
ekonominio, teritorinio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo siekiant 
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siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

darnesnio valstybių narių vystymosi; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicijų projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius, veiksmingus ir tinkamus 
veiksmus, ir ar atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes bei 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 73
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicijų projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 74
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 

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

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

Or. en

Pakeitimas 75
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimus bus sudarytos sąlygos didesniam skaičiui investicijų skirti paramą pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Pakeitimas 76
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos atitinkamos gairės, kurios 
sudarytų pagrindą Komisijai skaidriai ir 
teisingai vertinti ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir visus kitus 
atitinkamus reikalavimus. Siekiant 
skaidrumo ir efektyvumo, turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinti skirta reitingavimo sistema. Į šias 
gaires turėtų būti įtraukta metodika, pagal 
kurią būtų stebimas ES viešojo 
finansavimo naudojimas ir poveikis 
klimatui bei aplinkai ir užtikrinama, kad 
iki 2030 m. būtų pasiekti Sąjungos 
klimato ir energetikos tikslai ir iki 2050 
m. būtų sukurta neutralizuoto poveikio 
klimatui ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 77
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 78
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti nustatytas remiantis atitinkamos 
valstybės narės siūlomo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visomis numatytomis išlaidomis;

(25) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus, įskaitant lanksčias 
prie valstybių narių poreikių pritaikytas 
įgyvendinimo procedūras. Finansinis 
įnašas turėtų būti nustatytas remiantis 
atitinkamos valstybės narės siūlomo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visomis numatytomis 
išlaidomis;

Or. ro

Pakeitimas 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 

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

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

Or. en

Pakeitimas 80
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2025 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 2024 
m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl bent 60 proc. 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2025 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 

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

(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 
paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Bet 
kokiu atveju turėtų būti galima paskolas 
išmokėti dalimis;

Or. en

Pakeitimas 82
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Turėtų būti galima 

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

paskolos prašymą pateikti kartu su planu. 
Jei paskolos prašymas pateikiamas kitu 
metu, prie jo turėtų būti pridėtas 
patikslintas planas su papildomomis 
tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis 
reikšmėmis. Kad būtų užtikrinta, jog 
ištekliai būtų teikiami laikotarpio 
pradžioje, valstybės narės turėtų pateikti 
paskolos paramos prašymus ne vėliau kaip 
iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.  Siekiant 
patikimo finansų valdymo, bendra pagal šį 
reglamentą suteiktų visų paskolų suma 
turėtų būti apribota. Be to, didžiausia 
kiekvienai valstybei teikiamos paskolos 
suma neturėtų viršyti 4,7 proc. jos bendrųjų 
nacionalinių pajamų. Jei leis turimi 
ištekliai, išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti galima apribotą sumą padidinti. Dėl tų 
pačių patikimo finansų valdymo priežasčių 
turėtų būti galima paskolas išmokėti 
dalimis pagal pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 83
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
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Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu. 
Jei valstybė narė ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas. Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie savo 
sprendimą sustabdyti arba panaikinti 
finansinių įnašų mokėjimą valstybei 
narei. Kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį 
per Europos semestrą turėtų teikti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas. Tokios ataskaitos turėtų būti 
deramai atspindimos valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, 
kurios turėtų būti naudojamos kaip 
priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en
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Pakeitimas 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 86
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, lėšų 

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

mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Kad būtų užtikrintas 
nuspėjamumas, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pateikti prašymus sumą išmokėti 
per du kartus per metus. Mokėjimai turėtų 
būti išmokami dalimis ir grindžiami 
Komisijos pateiktu teigiamu valstybės 
narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo įvertinimu, 
prioritetą teikiant priemonėms, skirtoms 
trūkumams ištaisyti, prieš imantis kokių 
nors sankcijų. Jei valstybė narė 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano neįgyvendina 
patenkinamai, turėtų būti įmanoma 
sustabdyti ir panaikinti finansinio įnašo 
mokėjimą. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendime dėl sumų 
mokėjimo sustabdymo, panaikinimo ir 
išmokėtų sumų susigrąžinimo būtų 
gerbiama valstybių narių teisė pateikti 
pastabas.

Or. ro

Pakeitimas 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 88
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neperkrauti Europos semestro ir nesudaryti naštos, įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas reikėtų teikti rečiau. Be to, sunku stebėti pažangą, padarytą per tokį trumpą laiką.

Pakeitimas 89
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

turėtų būti naudojamos kaip priemonė 
pranešti apie ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų įgyvendinimo 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 90
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus ir visą 
galutinių paramos gavėjų sąrašą turėtų 
būti pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai, o komunikacijos veiklą, prireikus, 
turėtų vykdyti Komisija;

Or. en

Pakeitimas 91
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, šiuo 
reglamentu nustatytą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
reikia vertinti remiantis informacija, 

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

surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant priemonių poveikį 
vietoje. Rodiklių, naudojamų vertinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, sąrašą Komisija 
įtraukia į gaires, pridedamas prie šio 
reglamento;

Or. en

Pakeitimas 92
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia šiuo reglamentu 
nustatytos Priemonės įgyvendinimo metinę 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti 
pateikiama informacija apie kiekvienos 
valstybės narės padarytą pažangą pagal 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus; joje taip pat 
turėtų būti pateikta informacija apie per 
praėjusius metus Priemonei pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
skirtų pajamų dydį, suskirstytą pagal 
biudžeto eilutes, ir pagal Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę surinktų 
sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti. Parlamentas priima 
rezoliuciją dėl Komisijos paskelbtos 
metinės ataskaitos. Skaidrumo tikslais 
Komisija skelbia visą galutinių paramos 
gavėjų sąrašą;
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Or. en

Pakeitimas 93
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu. Komisijai 
patvirtinus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, Parlamentas 
priims rezoliuciją, kurioje bus nurodyta, 
kad jis neprieštarauja Komisijos 
sprendimui, arba vetuos deleguotąjį aktą. 
Priėmus deleguotąjį aktą, atitinkama 
valstybė narė ir Komisija turėtų galėti 
susitarti dėl tam tikrų techninio pobūdžio 
veiklos susitarimų, kuriuose būtų išsamiai 
nustatyti įgyvendinimo aspektai, susiję su 
terminais, tarpinių reikšmių ir siektinų 
reikšmių rodikliais ir prieiga prie 
pagrindinių duomenų. Tam, kad veiklos 
susitarimai būtų nuolat aktualūs 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
metu vyraujančias sąlygas, turėtų būti 
galima abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus.
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taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 
susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;
_________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 94
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39 a) šiam reglamentui taikomos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
322 straipsnį Europos Parlamento ir 
Tarybos priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Visų pirma, šiomis 
Finansiniame reglamente nustatytomis 
taisyklėmis nustatoma biudžeto 
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patvirtinimo ir vykdymo dotacijų, 
apdovanojimų, viešųjų pirkimų ir 
netiesioginio vykdymo srityse tvarka ir 
numatoma susijusių su finansais asmenų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 
straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra 
susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga 
tais atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis yra būtina išankstinė 
patikimo finansų valdymo ir veiksmingo 
ES finansavimo sąlyga, o galutinių 
paramos gavėjų apsauga yra labai svarbi 
siekiant sudaryti sąlygas viešosioms 
investicijoms ir reformoms, kad jie taptų 
atsparesni ir geriau pasirengę ateičiai. 
Vietos ir regioninės valdžios institucijos, 
pilietinės visuomenės organizacijos, NVO 
arba MVĮ negali prarasti savo 
finansavimo dėl visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų. Prireikus Europos 
Komisija, sutarusi su Europos 
Parlamentu ir Taryba, turėtų laikinai – 
tiesiogiai arba netiesiogiai – valdyti lėšas 
su gavėjais, neįtraukiant teisinės valstybės 
principą pažeidžiančių nacionalinių 
vyriausybių;

Or. en

Pakeitimas 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/9616ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917Sąjungos finansiniai interesai 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
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turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
nusikalstamos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai 
ir Europos Audito Rūmams;

turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. 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 ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises Komisijai, OLAF ir 
Europos Audito Rūmams.

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

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

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

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

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

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

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 
198, 2017 7 28, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 96
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/9616ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
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ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams. Tuo pat metu 
valstybės narės priima tvirtus 
mechanizmus, pvz., bendradarbiavimo su 
Europos prokuratūra mechanizmą, kad 
būtų išvengta galimo sukčiavimo ir 
korupcijos.

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

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
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15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

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

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

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

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en

Pakeitimas 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras (toliau – Europos 
semestras) – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/9720

Išbraukta.

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

Pakeitimas 98
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras (toliau – Europos 
semestras) – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/97202-a 
straipsnyje nustatytas procesas.

3. Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras (toliau – Europos 
semestras) – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/9720 2-a 
straipsnyje nustatytas procesas. Šiame 
reglamente jis turėtų būti papildytas 
numatant regionų, miestų ir savivaldybių 
dalyvavimą.

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

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

Or. en

Pakeitimas 99
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 100
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 101
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neleidžiama investuoti į veiklą, kuria 
galėtų būti kenkiama siekiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės tikslų. Siekiant laikytis 
principo „nepakenkti“, pagal Priemonę 
finansinė parama neteikiama neįtrauktai 
veiklai, nurodytai Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
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programa „InvestEU“, V priedo B 
punkte.1a

_________________
1a 2020/0108 (COD), Briuselis, 2020 5 29, 
COM(2020) 403 final.

Or. en

Pakeitimas 102
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a straipsnis
Investicijos pagal ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonę neturi 
trukdyti siekti tvaraus finansavimo 
taksonomijos aplinkosaugos tikslų, 
nustatytų 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088. Kai investicijos susijusios 
su aplinkos tvarumu, jos turi atitikti ES 
taksonomijos techninės analizės 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 103
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, kad 
vystymasis būtų darnesnis, didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį (tai gali 
sustiprinti piliečių pasitikėjimą Europos 
Sąjungos institucijomis) ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą, skatinant darbo vietų kūrimą 
pasibaigus COVID-19 krizei ir tvarų 
ilgalaikį ekonomikos augimą, kurį 
skatintų ekologinio veiksmingumo 
didinimas, sveikatos priežiūros sistemų 
atsparumą užtikrinančios priemonės, 
klimato srities veiksmai ir socialinės 
įtraukties politika.

Or. en

Pakeitimas 104
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 105
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 106
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 108
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 

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

kad būtų pasiektos struktūrinių reformų 
(įskaitant viešojo administravimo sistemų 
reformas) ir investicijų tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės, kaip nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose. To konkretaus tikslo 
turi būti siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 110
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Horizontalieji principai
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1. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad įgyvendinant Priemonę būtų paisoma 
pagrindinių teisių ir laikomasi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos.
2. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad rengiant ir įgyvendinant planus, 
vykdant ataskaitų teikimo stebėseną ir 
vertinant planus būtų atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų lygybę, lyčių aspekto 
integravimą ir lyčių aspektu grindžiamo 
požiūrio įtraukimą, ir tai būtų skatinama.
3. Valstybės narės ir Komisija imasi 
atitinkamų priemonių, kad programų 
rengimo ir įgyvendinimo, stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir vertinimo etapais būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Rengiant ir 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas ypač 
atsižvelgiama į prieinamumą 
neįgaliesiems.
4. Priemonės tikslų siekiama laikantis 
tikslo skatinti darnų vystymąsi, kaip 
išdėstyta SESV 11 straipsnyje, 
atsižvelgiant į JT darnaus vystymosi 
tikslus ir Paryžiaus klimato susitarimą. 
Priemonės tikslų siekiama visapusiškai 
laikantis ES aplinkos apsaugos acquis. 
Investicijoms į iškastinį kurą pagalba 
neteikiama.

Or. en

Pakeitimas 111
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies a punkte nurodytų sumų 
taip pat gali būti padengiamos išlaidos, 
susijusios su parengiamąja, stebėsenos, 

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

kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri 
yra būtina kiekvienai priemonei valdyti ir 
jų tikslams pasiekti, su informavimo ir 
komunikacijos veiksmais, įskaitant 
institucinį informavimą apie Sąjungos 
politikos prioritetus, ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama kiekvieną priemonę.

Or. en

Pakeitimas 112
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tvarkymui ir mainams, įskaitant 
institucines informacinių technologijų 
priemones, ir visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
patiria Komisija, valstybės narės ir 
tarpiniai valdymo agentai, valdydami 
kiekvieną priemonę. Išlaidos taip pat gali 
apimti kitos pagalbinės veiklos, 
pavyzdžiui, privalomos projektų kokybės 
kontrolės ir stebėsenos vietoje išlaidas ir 
tarpusavio konsultavimo bei ekspertų 
darbo reformų ir investicijų vertinimo ir 
įgyvendinimo klausimais išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 113
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

anticiklinių reformų ir investicijų 
vertinimo ir įgyvendinimo klausimais 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 114
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
6 Pagal pasidalijamojo valdymo principą 

valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 

tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 

naudai.
Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 115
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
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6 Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 

valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 

tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 

naudai.
Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Or. en

Pakeitimas 116
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasidalijamojo valdymo programų ištekliai Pasidalijamojo valdymo programoms 
skirti ištekliai

Or. en

Pakeitimas 117
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti Priemonei 
nedarant poveikio sanglaudos ir žemės 
ūkio finansavimui. Komisija tuos išteklius 
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straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

valdo tiesiogiai pagal Finansinio 
reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą. 
Tie ištekliai panaudojami atitinkamos 
valstybės narės naudai.

Or. ro

Pakeitimas 118
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Priemonei skirti ištekliai valstybių narių 
prašymu gali būti perskirti Sąjungos 
fondams, kad būtų panaudoti perskyrimo 
prašančios valstybės narės naudai.  Tos 
lėšos naudojamos pagal pasidalijamojo 
valdymo principą laikantis Finansinio 
reglamento 63 straipsnio. Tiems ištekliams 
taikomos Sąjungos fondo, į kurį jie 
perskiriami, taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 119
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti Priemonei 
(išskyrus išteklius iš ERPF, EŽŪFKP ir 
ESF+). Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.
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Or. en

Pakeitimas 120
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis Finansiniu reglamentu, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę Komisija įgyvendina 
taikydama tiesioginio valdymo principą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 121
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parama pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę papildo 
paramą, teikiamą pagal kitus Sąjungos 
fondus ir programas, tačiau jos neturėtų 
dubliuotis. Reformoms ir investiciniams 
projektams gali būti skiriama parama pagal 
kitas Sąjungos programas ir priemones su 
sąlyga, kad tokia parama nebūtų skiriama 
toms pačioms išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 122
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 15 
straipsnio 9 dalis.
2.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 123
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu ekonomikos valdymu
1.
1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
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sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 15 
straipsnio 9 dalis.
2.
Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en

Pakeitimas 124
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
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bendrosios nuostatos dėl (...), 15 
straipsnio 9 dalis.

Or. en

Pakeitimas 125
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

1 dalyje nurodytas sprendimas sustabdyti 
mokėjimus taikomas mokėjimo 
paraiškoms, pateiktoms po sprendimo dėl 
sustabdymo dienos.
17 straipsnyje nurodytas termino 
sustabdymas pradedamas taikyti kitą 
dieną po 1 dalyje nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos.
Jeigu sustabdomi mokėjimai, taikoma 
Reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos dėl (...), 15 
straipsnio 9 dalis.

Or. en

Pakeitimas 126
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
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Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 127
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Or. en
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Pakeitimas 128
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos procedūros arba mokėjimai 
atnaujinami kitą dieną po to, kai 
panaikinamas sustabdymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui santykiniu nedarbo 
lygiu, visų pirma nedirbančio, 
nesimokančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio jaunimo (NEET) 
procentine dalimi, teritorine nelygybe 
valstybėse narėse ir kiekvienos valstybės 
narės skurdo rizikos lygiu.

Or. en

Pakeitimas 130
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atsižvelgiant į 
gyventojų skaičiaus mažėjimo lygį, 
atvirkštiniu bendruoju nacionaliniu 
produktu (BVP ir BVP sumažėjimu dėl 
COVID-19 poveikio) vienam gyventojui ir 
santykiniu nedarbo lygiu.

Or. en

Pakeitimas 131
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui, santykiniu nedarbo 
lygiu ir ir kas tris mėnesius skaičiuojamu 
BVP lygių skirtumu tarp 2020 m. ir 2019 
m.

Or. fr

Pakeitimas 132
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 334 950 
000 000 EUR sumą, nurodytą 5 straipsnio 
1 dalies a punkte. Kiekviena valstybė narė 
gali pateikti prašymus neviršydama savo 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 10 
straipsnyje, kad įgyvendintų savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus.

1. Laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti 
334 950 000 000 EUR sumą, nurodytą 5 
straipsnio 1 dalies a punkte. Kiekviena 
valstybė narė gali pateikti prašymus 
neviršydama savo didžiausio finansinio 
įnašo, nurodyto 10 straipsnyje, kad 
įgyvendintų savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 133
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Papildomi ištekliai taip pat gali 
būti skiriami 2023 m. ir 2024 m. 
biudžetiniams įsipareigojimams – tai 
daroma deleguotuoju aktu keičiant 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 134
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 
31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., jei bus 
finansinių išteklių, Komisija gali skelbti 
kvietimus tekti paraiškas pagal Europos 
semestro tvarkaraštį. Tuo tikslu ji 

Išbraukta.
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paskelbia orientacinį kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama organizuoti 
tuo laikotarpiu, tvarkaraštį ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią sumą. 
Kiekviena valstybė narė gali teikti 
pasiūlymą, kad savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
įgyvendinti gautų didžiausią sumą 
neviršijančią sumą, atitinkančią jai 
paskirtą turimos paskirstyti sumos dalį, 
kaip nurodyta I priede.

Or. en

Pakeitimas 135
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 136
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d., gavusi 
valstybės narės prašymą, Komisija 
atitinkamai valstybei narei gali suteikti 
paskolos paramą jos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planams 
įgyvendinti.

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

Or. en

Pakeitimas 137
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 138
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 139
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) papildomos reformos ir investicijos 
pagal 15 straipsnį;

(b) papildomos anticiklinės reformos ir 
investicijos pagal 15 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 142
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė, taip pat metiniai 
tikslai. Finansavimo pagal šią priemonę 
reikalavimus atitinkančiuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose 
numatomos reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, 
sudarančios nuoseklų rinkinį, kuris turėtų 
apimti metinius tikslus, taip pat rodiklius 
ir įgyvendinimo vertinimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 143
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 

1. Siekdamos 4 straipsnyje nustatytų 
tikslų, valstybės narės parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės ateinančių ketverių metų reformų ir 
investicijų darbotvarkė. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 



PE655.985v02-00 102/151 AM\1213024LT.docx

LT

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus bus sudarytos sąlygos paramą pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę skirti didesniam skaičiui investicijų.

Pakeitimas 144
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė skirta 
padėti ES įveikti krizę, kilusią dėl COVID-
19 pandemijos, o tai reiškia teritorinį 
investicijų įvairinimą, todėl regionų 
valdžios institucijos, profesinės 
asociacijos ir NVO yra labai svarbios 
nustatant ir vertinant konkrečius 
investicijų poreikius, susijusius 
su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planais. Komisija pateikia 
Partnerystės elgesio kodeksą, kuriame 
nustatomi būtiniausi kompetentingų 
vietos ir regionų valdžios institucijų, 
profesinių ir atitinkamų pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimo 
standartai, laikantis partnerystės principo.

Or. en

Pakeitimas 145
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
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Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais, įskaitant investicijas į 
skaitmeninimą, skaitmenines inovacijas ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma 
interneto junglumą, kad visi piliečiai, 
ypač pažeidžiamiausi visuomenėje, turėtų 
interneto ryšį, sykiu COVID-19 
pandemijos kontekste šiais planais 
sudarant sąlygos papildomai investuoti į 
nacionalines sveikatos priežiūros 
paslaugas, kad būtų galima remti 
sveikatos priežiūros infrastruktūros 
modernizavimą ir gerinti sveikatos 
sistemų veiksmingumą ES. Investicijos į 
sveikatos priežiūros sistemą padės 
valstybėms narėms tapti atsparesnėms ir 
sustiprinti visos Sąjungos stabilumą. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

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

Or. en

Pakeitimas 146
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba 
jos nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 147
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
žaliąja ir skaitmenine pertvarka arba jos 
nulemtais. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai atitinka 
informaciją, kurią valstybės narės įtraukia į 
nacionalines reformų programas pagal 
Europos semestrą, į savo nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir jų atnaujinimus pagal Reglamentą 
(ES) 2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 148
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planais ir bet 
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kokiomis būsimomis pagal Priemonę 
finansuojamomis programomis būtų 
prisidedama prie pagarbos vyrų ir moterų 
lygybei bei jos skatinimo, kaip nustatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 8 straipsnyje. Iš vertinimų matyti, 
kad svarbu laiku ir nuosekliai į visus 
veiksmų programų rengimo, stebėsenos, 
įgyvendinimo ir vertinimo aspektus ir 
etapus įtraukti lyčių lygybės tikslų 
aspektą, kartu užtikrinant, kad būtų 
imamasi konkrečių veiksmų siekiant 
skatinti lyčių lygybę ir vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos 
vertės darbą principo taikymą, moterų 
ekonominę nepriklausomybę, švietimą ir 
įgūdžių tobulinimą bei smurtą patyrusių 
moterų reintegraciją į darbo rinką ir 
visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 149
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Niklas Nienaß
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano rengimo 
procesą įtraukia suinteresuotuosius 
subjektus, visų pirma regioninio ir vietos 
lygmens atstovus ar valdžios institucijas, 
ekonominius ir socialinius partnerius, 
taip pat pilietinės visuomenės 
organizacijas.
Valstybė narė užtikrina, kad ankstesnėje 
pastraipoje išvardyti suinteresuotieji 
subjektai pritartų ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planui, ir teikdama 
Komisijai ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą pateikia 
tokio pritarimo įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 151
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atitinkamos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas bet kuriuo metu po 
šio reglamento įsigaliojimo iki 2024 m. 
rugpjūčio 31 d. Likus ne daugiau kaip 
šešiems mėnesiams iki oficialaus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano pateikimo valstybė narė 
gali pateikti šio plano projektą kartu 
su atitinkamos biudžetinės informacijos 
projektu.
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Or. en

Pakeitimas 152
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekvienos valstybės narės 
pateiktas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra jos 
nacionalinės reformų programos priedas ir 
oficialiai pateikiamas ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. Valstybė narė plano 
projektą gali pateikti nuo praėjusių metų 
spalio 15 d. Euro zonos valstybių narių 
atveju plano projektas turėtų būti 
pateiktas kartu su kitų metų biudžeto 
projektu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad tik euro zonos valstybių narių atveju biudžeto projekto pateikimas 
spalio mėn. yra privalomas.

Pakeitimas 153
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 154
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 155
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 156
Elżbieta Kruk
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sukeičiami vietomis a ir b punktai. Pagal Priemonės apibrėžtį ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo tikslai yra svarbesni nei Europos semestras.

Pakeitimas 157
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) paaiškinimas, kaip ketinama spręsti 
atitinkamus įgyvendinant Europos semestrą 
konkrečiai šaliai nustatytus uždavinius ir 
prioritetus, atsižvelgiant į valstybės narės 
vystymosi tikslus;

Or. ro

Pakeitimas 158
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas



AM\1213024LT.docx 111/151 PE655.985v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) paaiškinimas, kaip galima būtų 
spręsti dėl sveikatos krizės iškylančius 
uždavinius ir prioritetus ir kaip bus 
šalinami neigiami krizės padariniai 
skirtingose šalyse;

Or. fr

Pakeitimas 159
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis, stiprinama 
lygybė, visų pirma moterų ir vyrų lygybė ir 
kartų lygybė, kovojama su diskriminacija 
ir prisidedama prie didesnės ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
konvergencijos, įskaitant tai, kaip bus 
orientuojamasi į geografinius ypatumus 
turinčias teritorijas;

Or. en

Pakeitimas 160
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sukeičiami vietomis a ir b punktai. Pagal Priemonės apibrėžtį ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo tikslai yra svarbesni nei Europos semestras.

Pakeitimas 161
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 162
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone 
Schmiedtbauer

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 163
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 164
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas, įskaitant darbo vietas jaunimui ir 
moterims, ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 165
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 166
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, mažinamas ekonominis ir 
socialinis krizės poveikis ir kaip juo 

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

kaip juo padedama stiprinti ekonominę, 
socialinę bei teritorinę sanglaudą ir 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 167
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių; paaiškinimas apima 
priemones, kurių valstybės narės imasi 
siekdamos užtikrinti, kad būtų pasiekti 
Sąjungos klimato ir energetikos tikslai iki 
2030 m. ir kad iki 2050 m. būtų sukurta 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 168
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žiniomis grindžiamos 
ekonomikos ir skaitmeninės pertvarkos 
arba dėl jų iškylančių uždavinių;
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Or. en

Pakeitimas 169
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 170
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 171
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

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

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

(d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir rodikliai, pagal 
kuriuos vertinama, kaip siekiama tų 
reikšmių, taip pat orientacinis tvarkaraštis;

Or. en

Pakeitimas 172
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) numatomos ne ilgesnio kaip 
septynerių metų laikotarpio su 
investicijomis susijusios tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis;

Or. fr

Pakeitimas 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tinkamu pagrindimu, ir jų proporcingumas 
numatomam poveikiui ekonomikai ir darbo 
vietoms;

Or. en

Pakeitimas 174
Niklas Nienaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) paaiškinimas, kaip šiuo planu 
sprendžiamas gero ir veiksmingo valdymo 
iššūkis bei pajėgumų trūkumo problema, 
be kita ko, tinkamu mastu stiprinant 
valdžios institucijų ir paramos gavėjų 
gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 175
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti;

(h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti, be kita ko, mažinant nacionalinę 
biurokratiją ir stiprinant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę;

Or. en

Pakeitimas 176
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) papildomos priemonės, kurių gali 
prireikti;

(h) bet kokios papildomos priemonės, 
kurių gali prireikti;

Or. en

Pakeitimas 177
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 
prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi, 
ir, jei tokia patirtis konsoliduojama, apie 
tai informuojamos visos kitos Europos 
Sąjungos institucijos ir įstaigos. Valstybės 
narės taip pat gali prašyti techninės 
paramos pagal techninės paramos 
priemonę pagal jos reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 178
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamos ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų pasiūlymus 
valstybės narės gali prašyti Komisijos 
surengti keitimąsi gerąja patirtimi, kad 

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

prašymą teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi. 
Komisija pateikia valstybėms narėms 
patogų naudoti geros praktikos priemonių 
rinkinį. Valstybės narės taip pat gali 
prašyti techninės paramos pagal techninės 
paramos priemonę pagal jos reglamentą.

Or. ro

Pakeitimas 179
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki oficialaus 
jo pateikimo.

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare, įskaitant ir 
konsultacijas su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis ir profesinėmis bei 
atitinkamomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis. Komisija gali pateikti 
pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki oficialaus 
jo pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 180
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1213024LT.docx 121/151 PE655.985v02-00

LT

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki oficialaus 
jo pateikimo.

1. Vertindama ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano pasiūlymą 
Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, gali peržiūrėti planą iki oficialaus 
jo pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 181
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 182
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 183
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 184
Niklas Nienaß

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) ar 15 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
suinteresuotieji subjektai pritarė 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planui;

Or. en

Pakeitimas 185
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 186
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 

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

nustatytus atitinkamose konkrečiai 
valstybei narei skirtose rekomendacijose, 
ypač tuos, kurie iškilo sveikatos krizės 
metu, arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, kuriuos Komisija oficialiai 
priėmė pagal Europos semestrą;

Or. fr

Pakeitimas 187
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 188
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar numatoma, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planas 
padės veiksmingai spręsti uždavinius, 
nustatytus atitinkamose konkrečiai 

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

valstybei narei skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose dokumentuose, 
kuriuos Komisija priėmė pagal Europos 
semestrą;

Or. en

Pagrindimas

Dokumentų, kuriais grindžiamos reformos ir (arba) investavimo kryptys, taikymo sritis turėtų 
būti platesnė, nes konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose aprašoma tik dalis 
nacionalinių uždavinių. Taip pat atsižvelgiama į ataskaitas pagal šalis.

Pakeitimas 189
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba sprendžiami 
dėl tokios pertvarkos kylantys uždaviniai, 
siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslai ir iki 2050 m. būtų sukurta 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 190
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

veiksmingai prisidedama prie žiniomis 
grindžiamos ir skaitmeninės pertvarkos 
siekiant plėtoti konkurencingą ekonomiką 
arba spręsti dėl tokios pertvarkos 
kylančius uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 191
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ilgalaikio ekonomikos augimo potencialo 
didinimo, investicijų pritraukimo, aukštos 
kokybės darbo vietų kūrimo visiems, 
ekonominio, teritorinio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo siekiant 
darnesnio valstybių narių vystymosi;

Or. en

Pakeitimas 192
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 

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

ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, lygybės, 
visų pirma moterų ir vyrų lygybės ir kartų 
lygybės, skatinimo ir kovos su 
diskriminacija, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 193
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 194
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 

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

konkurencingos ekonomikos augimo 
potencialo didinimo, darbo vietų kūrimo, 
ekonominio ir socialinio atsparumo 
didinimo, taip pat prie ekonominio ir 
socialinio krizės poveikio švelninimo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 195
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano visų numatytų išlaidų 
sumos pagrindimas yra pagrįstas ir 
patikimas, ar mokėjimų planas atitinka 
teisės aktus, ir ar tai proporcinga 
numatomam poveikiui ekonomikai ir 
užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 196
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus, ir ar jos taip pat gali 
padėti kurti darbo vietas ir žiniomis 
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grindžiamą visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 197
Tomislav Sokol

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 198
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 199
Corina Crețu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 200
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 201
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 202
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 203
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 204
Mathilde Androuët

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 206
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 207
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie regioninių, vietos ir nacionalinių 
administracijų pagrindinių 
susijusių duomenų tvarka.

Or. en

Pakeitimas 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per 
keturis mėnesius nuo tada, kai valstybė 

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

pateikė pasiūlymą, praneša tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas.

Or. en

Pakeitimas 209
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 210
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 211
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 212
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 213
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 214
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės.

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės, bei 
garantavo, kad netinkamu būdu išleistos 
lėšos bus kompensuotos.

Or. en

Pakeitimas 215
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
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19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 217
Raffaele Fitto



PE655.985v02-00 138/151 AM\1213024LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 218
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkama valstybė narė kasmet praneša 
apie pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 219
Elżbieta Kruk

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neperkrauti ES semestro ir nesudaryti pernelyg didelės naštos, turėtų būti nustatyti 
ilgesni įgyvendinimo pažangos ataskaitų teikimo laikotarpiai.

Pakeitimas 220
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 221
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
informavimas ir komunikacija dėl 
valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų

Europos Parlamento ir Tarybos 
dalyvavimas ir komunikacija dėl valstybių 
narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų

Or. en

Pakeitimas 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 223
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komitetas vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 224
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, taip pat 
profesinėmis ir atitinkamomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 225
Corina Crețu, Josianne Cutajar
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir atitinkamos valstybės narės, 
taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atsakomybės ribas, skatina šiuo 
reglamentu nustatytų priemonių sąveiką su 
kitomis Sąjungos programomis ir 
priemonėmis, visų pirma iš Sąjungos fondų 
finansuojamomis priemonėmis, ir užtikrina 
veiksmingą jų tarpusavio koordinavimą. 
Tuo tikslu jos imasi šių veiksmų:

Komisija ir atitinkamos valstybės narės, 
siekdamos išvengti bet kokio dubliavimosi, 
skatina šiuo reglamentu nustatytų 
priemonių sąveiką su kitomis Sąjungos 
programomis ir priemonėmis, visų pirma iš 
Sąjungos fondų finansuojamomis 
priemonėmis, ir užtikrina veiksmingą jų 
tarpusavio koordinavimą. Tuo tikslu jos 
imasi šių veiksmų:

Or. en

Pakeitimas 226
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, sąveiką, nuoseklumą 
ir suderinamumą Sąjungos, nacionaliniu ir, 
prireikus, regionų lygmenimis tiek 
planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant;

(a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 
fondų, papildomumą, sąveiką, nuoseklumą 
ir suderinamumą Sąjungos, nacionaliniu ir 
regionų lygmenimis tiek planavimo etapu, 
tiek jas įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 227
Niklas Nienaß

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, jei taikoma, 

(c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir regionų 
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regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 228
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad veiklos įgyvendinimo ir 
rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Siekdamos panaikinti esamą didelį pagal 
lytį suskirstytų duomenų atotrūkį 
sanglaudos politikos ir miestų planavimo 
srityje, valstybės narės turėtų nustatyti 
duomenų rinkimo metodus, atitinkančius 
pagal lytį suskirstytus duomenis. Todėl 
Sąjungos finansavimo gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 229
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



PE655.985v02-00 144/151 AM\1213024LT.docx

LT

turinį.

Or. en

Pakeitimas 230
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Vertinimo ataskaitoje visų pirma 
įvertinamas tikslų pasiekimo lygis, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir Europos 
pridėtinė vertė.

Or. en

Pakeitimas 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 232
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
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26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos paramos, teikiamos pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, matomumą, 
reikalaujama, kad valstybės narės, 
naudodamosi visuomeninio transliavimo 
paslaugomis, informuotų savo piliečius 
apie pagal Priemonę finansuojamus 
projektus. Jei investicijos viršija 0,1 proc. 
valstybės narės BVP, perdavimo 
ceremonijoje turėtų dalyvauti Europos 
Komisijos atstovas, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į Europos Sąjungos investicijas.

Or. en

Pakeitimas 233
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
Regioninės plėtros komiteto vardu
Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Vykdydama komunikacijos veiklą, 
Komisija turėtų pasitelkti vietos 
suinteresuotųjų subjektų tinklus, 
siekdama užtikrinti, kad lėšos greitai 
pasiektų paramos gavėjus, kuriems jų 
reikia, ir būtų pašalintos visos kliūtys, 
trukdančios gauti informaciją apie 
turimas lėšas pagal Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo



PE655.985v02-00 146/151 AM\1213024LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 235
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 236
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1213024LT.docx 147/151 PE655.985v02-00

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 237
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 238
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 239
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 240
Daniel Buda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti

– šie uždaviniai laikomi svarbiais 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
augimo potencialui didinti, pvz., atsakingai 
plėtojant tvaraus augimo potencialą,

Or. ro

Pakeitimas 241
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 242
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 243
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
arba kituose atitinkamuose 

C – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas nepadeda spręsti 
atitinkamos valstybės narės pateiktuose 
konkrečių ataskaitų pasiūlymuose 
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dokumentuose, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė per Europos semestrą, 
nustatytų uždavinių, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

nustatytų uždavinių, šiuo planu tinkamai 
nereaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

Or. en

Pakeitimas 244
Daniel Buda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie ekonomikos ar socialinių sektorių 
skaitmeninimo;

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie ekonomikos ar socialinių sektorių 
skaitmeninės transformacijos ir 
skatinama platesnė prieiga prie 
skaitmeninių technologijų;

Or. ro

Pakeitimas 245
Corina Crețu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\1213024LT.docx 151/151 PE655.985v02-00

LT

Pakeitimas 246
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.5 papunkčio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— valstybė narė pateikė pakankamai 
informacijos ir įrodymų, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visų numatytų išlaidų suma yra tinkama 
(pagrįsta),

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 247
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.5 papunkčio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ir Išbraukta.
— valstybė narė pateikė pakankamai 
informacijos ir įrodymų, kad ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
visų numatytų išlaidų suma atitinka 
numatytų reformų ir investicijų pobūdį ir 
rūšį (yra tikėtina),

Or. en


