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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą nustatyti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę siekiant pasiūlyti didelio masto finansinę paramą, kad valstybių narių 
ekonomika taptų atsparesnė ir geriau pasirengusi ateičiai.

Nuomonės referentas nori pabrėžti transporto sektoriaus svarbą COVID-19 pandemijos metu. 
Ši krizė parodė, kaip svarbu, kad krovininis transportas gerai veiktų siekiant užtikrinti tiekimo 
saugumą, taip pat kad viešasis transportas ypatingos svarbos darbuotojams yra būtinas siekiant 
sušvelninti krizės poveikį. Todėl Europos transporto sistemos atsparumo didinimas yra 
strateginės svarbos klausimas. Be to, nuomonės referentas primena, kad transporto ir turizmo 
sektorius yra vienas iš labiausiai nukentėjusių sektorių nuo COVID-19 pandemijos, todėl jam 
reikia skirti ypatingą dėmesį Europos lygmeniu, o taip pat nacionaliniuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose.

Norint, kad Europos ekonomika greitai atsigautų, reikia investuoti į brandžius projektus, 
turinčius didelį augimo ir darbo vietų kūrimo rėmimo potencialą; nustatyti poreikiai, 
nepanaudotos investicijos ir šiuo metu vykdomi brandūs projektai, kuriais bus plėtojama 
transporto infrastruktūra, suteikia didelių galimybių šioje srityje.

Kadangi šiame sektoriuje išmetama daugiau kaip 25 % viso Europoje išmetamo CO2 kiekio ir 
užtikrinamas mažinimas yra ribotas, pirmenybė turėtų būti teikiama investicijoms, kuriomis 
siekiama remti transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, atsižvelgiant į esamas 
konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas pagal Europos semestro procesą, taip pat į 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 

Europos Sąjunga ir toliau pirmauja pasaulyje transporto srityje. Kalbant apie ES eksporto 
sektorius, pasakytina, kad transportui tenka viena didžiausių eksportuotos vertės dalių, apimanti 
aviacijos, geležinkelių ar automobilių pramonės produktus ir paslaugas. Tačiau šiuo metu kyla 
abejonių dėl šios lyderystės ir ji turi būti ginama, be kita ko, pradedant taikyti žaliąsias 
technologijas, vykdant skaitmeninę transformaciją ir aktyviau diegiant inovacijas. 

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad norint užbaigti TEN-T pagrindinio tinklo 
pagrindines atkarpas bei mazgus ir prireikus papildyti nacionalinį finansavimą arba 
finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir (arba) regioninės politikos fondų, 
reikia plataus užmojo investicijų į transporto sektorių. Teikiant paramą turėtų būti užtikrinta, 
kad TEN-T koridorių darbo planuose nurodytos atkarpos būtų užbaigtos laiku, ir pirmenybė 
turėtų būti teikiama darbams, kuriuos galima atlikti 2021–2023 m. laikotarpiu. 

Pirmenybė turėtų būti teikiama netaršių ir mažataršių transporto priemonių ir laivų naudojimui. 
Tokios investicijos turėtų būti skiriamos būtinai įkrovimo punktų ir (arba) degalų papildymo 
infrastruktūrai, nes šioje srityje vis dar juntamas trūkumas, visų pirma tolimųjų kelionių atveju, 
uostuose ir rečiau apgyvendintose vietovėse. Jos turėtų būti naudojamos ir tvaraus judumo 
mieste vystymui, įskaitant transporto priemonių parkus ir daugiarūšio transporto poreikius. Be 
to, svarbu diegti pažangiąsias kelių eismo valdymo sistemas ir judumo kaip paslaugos 
sprendimus, o Europos judumo duomenų erdvės, kaip svarbios Europos duomenų strategijos 
sudedamosios dalies, sukūrimas taip pat turėtų būti atspindėtas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone susijusiuose prioritetuose.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į riziką, kad, atsižvelgiant į trumpą laikotarpį ir į 
nacionaliniams paketams tenkantį svarbų vaidmenį įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo priemonę, Priemonės įgyvendinimas ir lėšų paskirstymas gali būti 
netikslūs, kad būtų laikomasi trumpų terminų. Nuomonės referentas mano, kad toks požiūris 
prieštarautų pradiniam Priemonės tikslui ir juo nereikėtų vadovautis.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės neturėtų padidėti vienodų sąlygų iškraipymo rizika bendrojoje rinkoje. Dėl tokio 
iškraipymo padidėtų ekonominiai skirtumai Sąjungoje ir pasunkėtų ilgalaikiai Europos augimo 
iššūkiai. Rengdamos ir įgyvendindamos savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus ir siūlydamos reformas, valstybės narės turės atsižvelgti į SESV 107 straipsnį ir 
valstybės pagalbos sistemą bei jos apribojimus. Tinkamas bendrosios rinkos veikimas ir jos 
konkurencijos bei valstybės pagalbos taisyklės yra naudingi Europos vartotojams ir įmonėms 
bei yra būtini siekiant išvengti nepagrįsto konkurencijos iškraipymo. Todėl Komisija turėtų 
toliau atlikti savo vaidmenį pagal Sutartis, kad užtikrintų vienodas sąlygas ES bendrojoje 
rinkoje.

Nedarbo rodikliui, kuris yra konkrečios valstybės narės ir ekonominių pajėgumų išraiškos 
komponentas, poveikį daro valstybės narės darbo jėgos migracijos raida ES viduje. Kai 
emigracija iš valstybės narės didėja, tai daro poveikį ne tik jos BVP, bet ir mažina nedarbo lygį, 
kuris yra neatskiriama paskirstymo schemos dalis. Nors tai statistiškai teisinga, toks nedarbo 
sumažėjimas negali atskleisti tikrosios socialinės ir ekonominės padėties toje valstybėje narėje. 
Todėl siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti pagrindinį subalansuoto ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo užmojį pagal jos tikslus, siūlomas 
nedarbo lygis turėtų būti pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamus migracijos srautus, susijusius 
su atskiromis valstybėmis narėmis.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad migracijos srautų įtraukimas į paskirstymo schemą gali 
būti iššūkis, atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį nustatyti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę ir poreikį atidžiai apsvarstyti, kaip įgyvendinti šį svarbų pataisymą. Jeigu 
politiškai neįmanoma susitarti dėl šio įtraukimo į dabartinį pasiūlymą, tai, nuomonės referento 
manymu, ši papildoma paskirstymo schemos dalis, kaip esminis elementas, turi būti įtraukta į 
kitą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės peržiūrą arba numatant tolesnę 
veiklą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

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

skubių ir koordinuotų atsakomųjų veiksmų, 
kad susidorotų su didžiuliais ekonominiais 
ir socialiniais padariniais visose valstybėse 
narės, visų pirma tuose ekonomikos 
sektoriuose, kuriuos labiausiai paveikė 
krizė, kaip antai transporto ir turizmo 
sektoriuje. COVID-19 paaštrino su 
demografinėmis aplinkybėmis susijusias 
problemas. Dabartinė COVID-19 
pandemija ir ankstesnė ekonomikos ir 
finansų krizė parodė, kad kurdamos 
patikimas ir atsparias ekonomikos ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
atsigaus po krizės, o tai savo ruožtu 
priklauso nuo valstybių narių turimų 
fiskalinio manevravimo galimybių imtis 
priemonių, kuriomis būtų švelninamas 
krizės socialinis ir ekonominis poveikis, ir 
nuo jų ekonomikos atsparumo. Todėl tam, 
kad ekonomika vėl pradėtų tvariai augti ir 
būtų išvengta tolesnio skirtumų Sąjungoje 
didėjimo, labai svarbios yra reformos ir 
investicijos, kuriomis sprendžiami 
ekonomikos struktūriniai trūkumai ir 
didinamas jos atsparumas;

Pakeitimas 2

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 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos ir kad dėl to labiausiai 
nukenčia viešosios paslaugos ir labiausiai 
marginalizuoti visuomenės nariai. Tačiau 
tam, kad būtų paspartintas ekonomikos 
atsigavimas ir sustiprintas ilgalaikio 
augimo potencialas, šioje konkrečioje 
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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;

situacijoje labai svarbu remti investicijas ir 
kartu vengti kartoti ankstesnes klaidas, 
darančias socialinę žalą ir žalą aplinkai. 
Siekiant tvaraus ekonomikos augimo ir 
padedant kurti darbo vietas, labai svarbu 
investuoti į žaliąsias ir skaitmenines 
technologijas, inovacijas, tvarų judumą ir 
transporto infrastruktūrą, įskaitant tvarių 
alternatyvių degalų infrastruktūras, 
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;

Pakeitimas 3

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 Europos ekonomikos, visų pirma 
didelių nuostolių patyrusių sektorių, pvz., 
transporto ir turizmo sektorių, gaivinimui 
ir padidinti atsparumą spartinant reformų 
ir susijusių viešųjų investicijų 
įgyvendinimą 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; Kad būtų 
pasinaudota didžiausia ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės nauda ir kuo labiau 
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įgyvendinti jos tikslai, reikėtų parengti 
tokias paskatas, kuriomis būtų skatinama 
visapusiškai įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. 
Todėl lėšų teikimas turėtų būti 
proporcingas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 
lygiui, o lėšos turėtų būti teikiamos tik po 
to, kai Komisija patvirtina, kad atitinkami 
orientyrai pasiekti;

Pakeitimas 4

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 – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Taip bus sparčiau vykdoma 
struktūrinė ekonomikos transformacija 
pereinant prie švaresnės, atsparesnės ir 
anglies junginių aspektu neutralios 
ekonomikos. Šiuo atžvilgiu į 
nacionalinius planus kaip tikslas turi būti 
įtrauktas novatoriškas bei tvarus 
ekonomikos gaivinimas, o juos vykdant jis 
turi būti įgyvendinamas: pvz., transporto 
sektoriuje, kaip tikslas turėtų būti 
numatyta, kad kuriant pažangiąsias 
autonomines sistemas Europa taptų 
pradininke judumo srityje. Priemone visų 
pirma turėtų būti remiami moksliniai 
tyrimai, inovacijos ir žiediniai sprendimai 
(pvz. naujų rūšių degalai, dalijimasis 
transporto priemonėmis ir t.t.) ir aplinkai 
mažiausiai kenkiančios transporto rūšys 
(pvz. geležinkelių ir vandens kelių), kurias 
reikia nedelsiant modernizuoti, kad būtų 
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pagerintas jų energinis naudingumas 
(naudojant elektrines valtis, vandenilį, 
alternatyviuosius degalus), o taip pat 
remiamas jų prieinamumas, visų pirma 
atokiose vietovėse;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kadangi transporto sektoriuje 
išmetama daugiau kaip 25 proc. viso 
Europoje išmetamo CO2 kiekio, 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
investicijoms, kuriomis siekiama remti 
transporto priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimą, atsižvelgiant į esamas 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas pagal Europos semestro 
procesą, taip pat į nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus;

Pakeitimas 6

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 pačių metu 
saugant aplinką. Tuo tikslu ji turėtų padėti 
gerinti valstybių narių atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinti socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį, ypatingą dėmesį 
skiriant sektoriams, kurie patyrė didesnį 
poveikį, pavyzdžiui, turizmo ir transporto 
sektoriams bei remti perėjimą prie 
skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos, 
kurios tikslas – anglies dioksido 
neišskirianti Europa iki 2050 m., 
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atsižvelgiant į esamus atskirų regionų ir 
valstybių narių ekonominės plėtros 
skirtumus, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą ir ilgalaikį 
konkurencingumą pasibaigus krizei, 
skatinti darbo vietų kūrimą, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą 
bei tvarų ekonomikos augimą, o taip pat 
struktūrinę ekonomikos transformaciją ir 
novatorišką ir tvarią reindustrializaciją, 
kartu prisidedant prie lyčių lygybės 
užtikrinimo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Atsižvelgiant į didelį inovacijų, 
susijusių su perėjimu prie ekologiškos 
ekonomikos ir skaitmenine 
transformacija, poreikį, pirmenybė turėtų 
būti teikiama transporto sektoriui, visų 
pirma netaršaus judumo ir būtinų 
transporto priemonių bei infrastruktūros 
plėtojimo projektams, alternatyviųjų 
tvarių degalų plėtojimui ir tvarios 
tarpvalstybinės e. judumo infrastruktūros 
kūrimui ir diegimui, o taip pat perėjimui 
prie ekologiško vandenilio, pažangių 
eismo valdymo sistemų ir autonominio 
vairavimo;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Priemonė turėtų padėti užbaigti 
TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklų 
pagrindines atkarpas ir mazgus ir 
prireikus papildyti nacionalinį 
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finansavimą arba finansavimą iš Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės ir 
regioninės politikos fondų. Teikiant 
paramą turėtų būti užtikrinta, kad TEN-T 
koridorių darbo planuose nurodytos 
atkarpos būtų užbaigtos laiku, ir 
pirmenybė turėtų būti teikiama darbams, 
kuriuos būtų galima atlikti 2021–2024 m. 
laikotarpiu;

Pakeitimas 9

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 reformų ir investicijų visose 
valstybėse narėse 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;

Pakeitimas 10

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, 

(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, 
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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;

nacionalinėmis reformų programomis, 
nacionaliniais energetikos ir klimato srities 
veiksmų planais, teisingos pertvarkos 
planais ir partnerystės susitarimais ir 
veiksmų programomis, priimtomis 
įgyvendinant Sąjungos fondus. Rengdamos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
valstybės narės turėtų konsultuotis su 
regioninėmis ir (arba) vietos valdžios 
institucijomis, nacionaliniais 
parlamentais ir visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais. Siekiant 
paskatinti veiksmus, kurie yra Europos 
žaliojo kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, kuriomis remiamas 
perėjimas prie skaitmeninės ir anglies 
dioksido neišskiriančios žiedinės 
ekonomikos. 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;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę plėtoti tvaraus transporto 
infrastruktūras TEN-T pagrindiniuose ir 
visuotiniuose susisiekimo tinkluose 
atitinkamose teritorijose ir 
tarpvalstybiniuose mazguose, nes tai yra 
svarbūs nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo investicijų planų tikslai 
pasibaigus COVID-19 pandemijos 
protrūkiui;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Pagal nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo investicijų planus valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad finansiniu 
požiūriu būtų aktyviau siekiama diegti 
svarbias technologijas, kuriomis būtų 
didinamas sąveikumas tvaraus transporto 
srityje, pvz., ERTMS, kad būtų 
prisidedama prie bendro tikslo sukurti 
tvarią ir sąveikią Europos geležinkelių 
erdvę;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) Tvarios ir pažangios Europos 
transporto erdvės kūrimas būtinai apima 
sąveikaus ir skaitmeninio geležinkelių 
tinklo įgyvendinimą transeuropiniame 
transporto tinkle įgyvendinant ERTMS; 
bendra to kaina – ne mažiau kaip 
15 mlrd. EUR. Todėl nacionaliniais 
ekonomikos gaivinimo planais turėtų būti 
prisidedama prie šio tikslo įgyvendinimo 
ir jie turėtų papildyti pastangas 
įgyvendinti ERTMS TEN-T tinkluose. 
Komisija turėtų imtis visų reikiamų 
iniciatyvų, kad pasiektų šį tikslą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16d) Gauti finansavimą pagal 
atsparumo didinimo priemonę įmanoma 
tik jeigu valstybės narės visapusiškai 
laikosi teisinės valstybės principo bei 
2019 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų1a, nuostatų;
___________________
1a Priimti tekstai, P8_TA(2019)0349.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) rengdamos ir įgyvendindamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus ir siūlydamos reformas, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į SESV 
107 straipsnį ir valstybės pagalbos sistemą 
bei jos apribojimus. Tinkamas vidaus 
rinkos veikimas ir jos konkurencijos bei 
valstybės pagalbos taisyklės yra naudingi 
Europos vartotojams ir įmonėms bei yra 
būtini siekiant išvengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo. Todėl Komisija 
turėtų toliau atlikti savo vaidmenį pagal 
Sutartis, kad užtikrintų vienodas sąlygas 
vidaus rinkoje. Komisija turėtų kuo 
greičiau priimti atitinkamus sprendimus 
dėl valstybės pagalbos priemonių, kad 
įmonėms būtų galima greitai išmokėti 
ekonominę paramą;

Pakeitimas 16
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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 perėjimui prie 
skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos bei 
sujungiamumo gerinimui 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;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) reikalavimu nustatyti orientacinį 
tvarkaraštį su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų orientyrais ir 
tikslais, neturėtų būti ribojama galimybė 
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įtraukti investicijas į sudėtingesnę 
infrastruktūrą, kurių įgyvendinimas gali 
būti trukti ilgiau nei septynerius metus;

Pakeitimas 18

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 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą įtrauktos reformų ir viešųjų 
investicinių projektų įgyvendinimo 

(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 perėjimo 
prie skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos, 
įskaitant infrastruktūros stiprinimą bei 
jungčių ir transporto tobulinimą, ir 
sprendžiami dėl to 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, aplinkos ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo ir lyčių 
skirtumų bei ekonominės nelygybės 
mažinimo; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
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priemonės, kurios sudaro darnius 
veiksmus; Atitinkamų valstybių narių 
pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

sumos pagrindimas yra pagrįstas, patikimas 
ir atitinka tikėtiną poveikį ekonomikai ir 
užimtumui; ar į ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
reformų ir viešųjų investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonės, kurios sudaro 
darnius veiksmus; atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka numatoma užtikrinti 
veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimą, 
įskaitant siūlomą tvarkaraštį, tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) siekiant užtikrinti, kad finansinė 
parama būtų suteikta pirmaisiais metais po 
krizės, ir užtikrinti suderinamumą su 
esamu šios priemonės finansavimu, lėšos 
valstybėms narėms turėtų būti skiriamos iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl 70 procentų 
negrąžintinos paramos sumos. Dėl likusios 
sumos teisiniai įsipareigojimai turėtų būti 
prisiimti iki 2024 m. gruodžio 31 d. Labai 
svarbu greitai paskirstyti lėšas, kad būtų 
sušvelnintas COVID-19 krizės poveikis 
Europos ekonomikai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atsižvelgiant į numatomą trumpą 
terminą ir nacionaliniams paketams 
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tenkantį svarbų vaidmenį įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, kyla pavojus, kad  
pirmenybė bus teikiama lėšų 
panaudojimų terminams, o ne pradiniam 
lėšų naudojimo tikslui patikrinti;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) valstybės narės į savo 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo planus turėtų įtraukti 
investicijas į tarpvalstybinius ir 
daugiašalius projektus, kuriais gali būti 
prisidedama prie ekonomikos gaivinimo ir 
kuriama Europos pridėtinė vertė, kartu 
laikantis Sąjungos 2050 m. neutralaus 
poveikio klimatui tikslo. Siekdama padėti 
valstybėms narėms rengti nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Komisija turėtų parengti 
nebaigtinį Europos pridėtinės vertės 
projektų sąrašą, įskaitant projektus, 
kuriais didinamas turizmo tvarumas, 
modernizuojama TEN-T tinklų 
infrastruktūra, užtikrinamos trūkstamos 
tarpvalstybinės geležinkelio jungtys, 
gerinamas aktyvus judumas, skatinamos 
investicijos į aeronautikos pramonę ir 
skatinama laivyba vidaus vandens keliais, 
o taip pat skatinama plėtoti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistema 
(ERTMS) Europos krovinių vežimo 
koridoriuose;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) paskolos prašymas turėtų būti 
pagrįstas finansiniais poreikiais, susijusiais 
su papildomomis į ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis, visų pirma 
svarbiomis perėjimui prie skaitmeninės ir 
anglies dioksido neišskiriančios žiedinės 
ekonomikos, 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;

Pakeitimas 23

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 

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

didinimo planą, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis. 
Komisija turėtų įvertinti pagrįstą prašymą 
ir per du mėnesius priimti naują 
sprendimą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą turėtų atitikti ir papildyti 
vykdomas Sąjungos programas, kartu 
vengiant dvigubo tų pačių išlaidų 
finansavimo. Visų pirma, Komisija ir 
valstybė narė visais proceso etapais turėtų 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą, kad 
būtų apsaugotas finansavimo šaltinių 
nuoseklumas, darna, papildomumas ir 
sąveika. Todėl turėtų būti reikalaujama, 
kad valstybės narės, teikdamos savo planus 
Komisijai, pateiktų atitinkamą informaciją 
apie esamą ar planuojamą Sąjungos 
finansavimą. Finansinė parama pagal 
Priemonę turėtų papildyti pagal kitus 
Sąjungos fondus ir programas teikiamą 
paramą, o pagal Priemonę finansuojami 
reformų ir investiciniai projektai turėtų 
galėti būti finansuojami pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei tokia 
parama nepadengiamos tos pačios išlaidos;

(35) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų Sąjungos biudžeto lėšų 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal šį 
reglamentą turėtų atitikti ir papildyti 
vykdomas Sąjungos programas, kartu 
vengiant dvigubo tų pačių išlaidų 
finansavimo. Visų pirma, Komisija ir 
valstybė narė visais proceso etapais turėtų 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą, kad 
būtų apsaugotas finansavimo šaltinių 
nuoseklumas, skaidrumas, darna, 
papildomumas ir sąveika. Todėl turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės, 
teikdamos savo planus Komisijai, pateiktų 
atitinkamą informaciją apie esamą ar 
planuojamą Sąjungos finansavimą. 
Finansinė parama pagal Priemonę turėtų 
papildyti pagal kitus Sąjungos fondus ir 
programas teikiamą paramą, o pagal 
Priemonę finansuojami reformų ir 
investiciniai projektai turėtų galėti būti 
finansuojami pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones, jei tokia parama 
nepadengiamos tos pačios išlaidos;

Pakeitimas 25

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

(35a) norint, kad Sąjungos ekonomika 
greitai atsigautų, reikia investuoti į 
brandžius projektus, turinčius didelį 
potencialą padėti augimui, mažinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir kurti darbo vietas; nustatyti 
poreikiai, nepanaudotos investicijos ir 
šiuo metu vykdomi brandūs projektai, 
kuriais bus plėtojama tvaraus transporto 
infrastruktūra, suteikia daug galimybių 
šioje srityje;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35b) reikėtų paskelbti vertinimo 
kriterijus, naudojamus įvertinant ar 
projektai suteikia papildomos vertės ES 
lygmeniu, kad būtų išvengta nacionalinių 
požiūrių, kurie gali būti prieštaringi arba 
trumparegiški, painiavos; pvz., tvaraus 
transporto srityje projektai, kuriais 
skatinamos tarpvalstybinės jungtys, turėtų 
teigiamą ilgalaikį poveikį Sąjungos 
ekonomikai ir visuomenei;

Pakeitimas 27

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 ir galutiniams Sąjungos 
finansavimo gavėjams. Prireikus šie 
reikalavimai turėtų apimti svarbius veiklos 
rodiklius, kuriais gali būti remiamasi 
vertinant priemonių poveikį vietoje;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo pusmečio 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. Joje taip pat turėtų būti 
pateikta informacija apie pažangą 
siekiant atskirų tarpinių reikšmių, 
siektinų reikšmių ir atitinkamų rodiklių, 
nustatytų kiekvienos valstybės narės 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos deleguotuoju aktu. 
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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).

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 
(toliau – Priemonė).

Šiuo reglamentu nustatoma laikina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė).

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, perėjimu prie 
skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos iki 
2050 m., tvariu turizmu, tvariu judumu, 
transporto infrastruktūra ir alternatyvių 
tvarių degalų visoms transporto rūšims 
raida bei tvaria tarpvalstybine 



PE653.990v03-00 24/48 AD\1217462LT.docx

LT

infrastruktūra, visų pirma susijusia su 
TEN-T pagrindiniais tinklais, 
pažangiomis transporto valdymo 
sistemomis, autonominiu vairavimu, e. 
judumu, perėjimu prie ekologiško 
vandenilio, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, aplinkos 
apsauga ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimu ir finansų 
sistemų stabilumu bei  tinkamai veikiančia 
bendrąja rinka.

Pakeitimas 32

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 – remti gaivinimą ir skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą didinant valstybių narių 
prisitaikymo pajėgumus ir jų ypatingos 
svarbos infrastruktūrą, atsižvelgiant į 
labiausiai nutolusius regionus, mažinant 
socialinį teritorinį, regioninį ir ekonominį 
krizės poveikį, įskaitant ekonominės 
nelygybės mažinimą ir remiant perėjimą 
prie skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos, taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą ir jos ilgalaikį 
konkurencingumą skatinant darbo vietų 
kūrimą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
bei perkvalifikavimą pasibaigus COVID-
19 krizei ir skatinant išmanų, tvarų ir 
įtraukų ekonomikos augimą bei junglumą, 
tuo pačiu metu finansinės paramos 
suteikiamą pridėtinę vertę išlaikant 
Sąjungoje;.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekiant to bendrojo tikslo, 
konkretus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės tikslas yra 
teikti valstybėms narėms finansinę paramą, 
kad būtų pasiektos reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose. Valstybės 
narės užtikrina, kad jų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
visiškai atitiktų Europos kurso tikslus, 
padėtų pertvarkyti ekonomiką ir skatintų 
socialinį teisingumą. To konkretaus tikslo 
turi būti siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) iki 10 proc. 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos sumos skiriama 5a 
straipsnyje nurodytiems Europos 
pridėtinės vertės projektams įgyvendinti;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Europos pridėtinės vertės projektai

5 straipsnio 1 dalies ba punkte nurodyta 
suma bus naudojama Europoje 
vykdomiems Europos pridėtinės vertės 
projektams finansuoti, didelę dalį skiriant 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 
ekonomikos gaivinimui pasibaigus 
COVID-19 krizei. Europos pridėtinės 
vertės projektus bendrai pristato 
dalyvaujančios valstybės narės, 
pasiremdamos siūlomu projektu ir 
Komisija, taikydama vertinimo procedūrą, 
kad būtų išsaugota skirta suma. Komisija 
pasiūlo nebaigtinį Europos pridėtinės 
vertės projektų sąrašą, kuriame 
nurodomos dalyvaujančios valstybės 
narės, sumos, orientyrai ir siektinos 
reikšmės.

Pakeitimas 36

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, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis, bei su visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, parengia 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus. Šiuose 
planuose nustatoma atitinkamos valstybės 
narės reformų ir investicijų darbotvarkė iki 
2024 m. gruodžio 31 d. Finansavimo pagal 
šią priemonę reikalavimus atitinkančiuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatomos reformų ir 
viešųjų investicinių projektų įgyvendinimo 
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priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Pakeitimas 37

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 fondą21 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma susijusiais su 
3 straipsnyje išvardytomis politikos 
sritimis ir neutralaus poveikio klimatui 
tikslui iki 2050 m., visapusiškai laikantis 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“. 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitinka informaciją, kurią 
valstybės narės įtraukia į nacionalines 
reformų programas pagal Europos 
semestrą, į savo nacionalinius energetikos 
ir klimato srities veiksmų planus ir jų 
atnaujinimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/199921, į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą21 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 […]

Pakeitimas 38

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

3a. vartojimo išlaidos ir reguliarios 
einamosios biudžeto išlaidos neatitinka 
finansavimo reikalavimų, nebent valstybė 
narė gali įrodyti, kad jos turės ilgalaikį 
poveikį pagal 4 straipsnį, o jų finansavimo 
tvarumas bus užtikrintas pasibaigus 
Priemonės galiojimo laikotarpiui ir 
neigiamas poveikis valdžios sektoriaus 
balansui bus tik laikinas, visapusiškai 
laikantis Komisijos gairių dėl valstybių 
narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų.

Pakeitimas 39

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 ir ilgalaikio konkurencingumo 
potencialas, gerinamas darbo vietų kūrimas 
ir ekonominis bei socialinis atsparumas, 
skatinama tarpvalstybinės transporto 
infrastruktūros plėtra, mažinamas 
ekonominis ir socialinis krizės poveikis, 
ypatingą dėmesį skiriant labiausiai krizės 
paveiktoms labai mažoms įmonėms ir 
MVĮ, ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą bei konvergenciją;

Pakeitimas 40

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

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

c) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos ir 
perėjimo prie anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos arba 
dėl jos iškylančių uždavinių, visų pirma 
susijusių su reikiamomis investicijomis į 
tvaraus transporto infrastruktūrą ir 
visoms transporto rūšims skirtų 
alternatyviųjų degalų raidą;

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip plane 
numatytomis priemonėmis prisidedama 
prie bendro tikslo – neutralaus poveikio 
klimatui Europos iki 2050 m. ir kaip jis 
atitinka nacionalinį energetikos ir klimato 
planą bei teritorinius teisingos pertvarkos 
planus;

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) paaiškinimas, kaip šiuo planu bus 
prisidedama prie lyčių lygybės ir 
ekonominės nelygybės mažinimo tikslų 
įgyvendinimo;
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomos ne ilgesnio kaip 
ketverių metų laikotarpio reformų ir ne 
ilgesnio kaip septynerių metų laikotarpio 
investicijų įgyvendinimo tarpinės reikšmės, 
siektinos reikšmės ir orientacinis 
tvarkaraštis, išskyrus sudėtingas 
investicijas į infrastruktūrą, kurioms teikti 
reikia ilgesnio laikotarpio;

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) užtikrinimas, kad finansinė 
parama būtų teikiama tik įmonėms, 
kurios laikosi galiojančių kolektyvinių 
sutarčių ir nėra registruotos mokesčių 
rojuose, įtrauktuose į Tarybos sudarytą 
ES nebendradarbiaujančių mokesčių 
jurisdikcijų sąrašą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įvertina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
svarbą ir darną, jo indėlį pereinant prie 
skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:
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Pakeitimas 46

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 skaitmeninės 
pertvarkos ir perėjimo prie anglies 
dioksido neišskiriančios žiedinės 
ekonomikos arba dėl jos kylančių 
uždavinių ir teikiamos priemonės tvariai ir 
atspariai infrastruktūrai užtikrinti;

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar planu prisidedama prie bendro 
tikslo – neutralaus poveikio klimatui 
Europos iki 2050 m. ir kaip jis atitinka 
valstybės narės nacionalinį energetikos ir 
klimato planą ir teritorinius teisingos 
pertvarkos planus;

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar planu prisidedama prie lyčių 
lygybės ir ekonominės nelygybės 
mažinimo tikslo įgyvendinimo;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
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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 du mėnesius 
deleguotuoju aktu priima sprendimą. Šis 
sprendimas grindžiamas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
vertinimu ir komunikacija su atitinkama 
valstybe nare, įskaitant galimus 
koregavimus. 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.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
visiškai, daugiausia ar iš dalies pasiekia 
nustatytas atitinkamas su ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimu susijusias tarpines reikšmes 
ir siektinas reikšmes;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 5. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
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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.

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įvertina neigiamai, ji per du 
mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, praneša apie tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas. Atitinkama 
valstybė narė gali pateikti kitą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą ir taip pat gali naudotis 
techninės paramos priemone.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 53

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 du 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo priima naują sprendimą pagal 17 
straipsnį.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
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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.

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 du mėnesius nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Teisinės valstybės principas

1. Finansavimas pagal atsparumo 
didinimo priemonę galimas tik tuo atveju, 
jei valstybės narės neturi bendrų teisinės 
valstybės principo taikymo trūkumų. 
Vertindama, ar valstybės narės atitinka 
reikalavimus gauti finansavimą pagal 
atsparumo didinimo priemonę, Komisija 
apsvarsto, ar nepažeista 19a straipsnio 2 
dalis arba 19a straipsnio 3 dalis.
2. Jei daromas poveikis ar kyla 
pavojaus patikimam finansų valdymui 
arba Sąjungos finansinių interesų 
apsaugai, žemiau išvardinti kriterijai 
laikomi bendro pobūdžio teisinės valstybės 
principo trūkumais:
a) pavojaus teismų 
nepriklausomumui kėlimas, įskaitant bet 
kokį gebėjimo savarankiškai vykdyti 
teismines funkcijas apribojimą darant 
išorės poveikį nepriklausomumo 
garantijoms, išorės nurodymu suvaržant 
teismo sprendimą, savavališkai 
persvarstant taisykles dėl teisminių 
institucijų personalo paskyrimo arba 
tarnybos sąlygų arba darant bet kokį 
poveikį teisminių institucijų 
darbuotojams, kuriuo būtų pakenkta jų 
nešališkumui, arba pažeidžiant advokato 
profesijos nepriklausomumą;
b) valdžios institucijų, įskaitant 
teisėsaugos institucijas, savavališkų ar 
neteisėtų sprendimų, kuriais atsisakoma 
skirti finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir 
taip daromas neigiamas poveikis 
tinkamam jų veikimui, neužkardymas, 
neištaisymas ar sankcijų už juos 
netaikymas arba neužtikrinimas, kad 
nebūtų interesų konflikto atvejų;
c) galimybės pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis ir tų priemonių 
veiksmingumo ribojimas, be kita ko, 
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nustatant varžančias procesines taisykles, 
neužtikrinant teismo sprendimų vykdymo 
arba ribojant veiksmingą teisės pažeidimų 
tyrimą, patraukimą atsakomybėn arba 
sankcijų taikymą už juos;
d) pavojaus valstybės narės 
administraciniams pajėgumams paisyti 
Sąjungos narystės įsipareigojimų, 
įskaitant gebėjimą veiksmingai 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus 
sudarančias taisykles, standartus ir 
politiką, kėlimas;
e) priemonės, kuriomis silpninama 
konfidencialaus advokato ir jo kliento 
bendravimo apsauga.
3. Valstybės narės, kurioms taikoma 
pagal SESV 7 straipsnį nustatyta 
procedūra, gali gauti tik 25 proc. pagal 19 
straipsnį nustatyto finansinio įnašo.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkama valstybė narė per Europos 
semestro procesą kas ketvirtį praneša apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, įskaitant 17 straipsnio 6 
dalyje nurodytus veiklos susitarimus ir 
individualių siūlomų orientyrų, tikslų ir 
susijusių rodiklių įgyvendinimą. 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.

Pakeitimas 58
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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 ne vėliau kaip per mėnesį 
nuo gavimo 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. Tokiu atveju Komisija turėtų 
palaikyti ryšius su Parlamentu ir Taryba, 
kad išsiaiškintų, kaip vienai iš teisėkūros 
institucijų galima konfidencialiai pateikti 
suredaguotą informaciją.

Pakeitimas 59

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, 
prireikus, regionų ir vietos lygmenimis tiek 
planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, jei taikoma, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 

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

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) propaguoja ir skatina greitai 
užbaigti brandžius projektus, turinčius 
didelį augimo skatinimo ir darbo vietų 
kūrimo bei nulinio anglies pėdsako 
įgyvendinimo potencialą, taip pat ilgalaikį 
teigiamą poveikį ekonomikai ir 
visuomenei  ir

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) skelbia vertinimo kriterijus, kad 
projektai būtų įvertinti pagal savo 
Sąjungos pridėtinę vertę ir būtų teikiama 
pirmenybė jų užbaigimui;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, vertindama valstybių narių 
atsparumo didinimo ir ekonomikos 
gaivinimo programas, skatina 
tarpvalstybinius projektus, kuriais 
susiejamos kelios ar daugiau valstybių 
narių, ir teikia jiems pirmenybę.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Pusmečio ataskaita

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes, ir

a) per praėjusius metus Priemonei 
pagal Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonę skirtų pajamų dydis, 
suskirstytas pagal biudžeto eilutes ir 
valstybę narę, ir

Pakeitimas 69

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, nuostatų dėl sąlygų 
tinkamumas bei atliekamas moralinės 
žalos rizikos vertinimas. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, pateikdami 
Sąjungos skiriamąjį ženklą kartu su 
nuoroda į Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę, kuria 
remiamai jų veiksmai, tiek internete, tiek 
atjungties režimu, taip pat teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas 71

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.

2. Komisija vykdo įtaigius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus, 
kad pagerintų vartotojų, piliečių, įmonių, 
visų pirma MVĮ, ir viešojo 
administravimo įstaigų supratimą apie 
išteklius, teikiamus šio reglamento 
finansinėmis priemonėmis, ir apie jų 
veiksmus bei rezultatus. Pagal šį 
reglamentą nustatytoms priemonėms 
skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Informuojant apie veiksmus ir jų 
rezultatus Sąjungos finansavimo gavėjai 
turėtų įtraukti iš to paties regiono kaip ir 
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paramos gavėjai kilusius Europos 
Parlamento narius.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Išbraukta.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, Komisija 
įvertina ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų svarbą ir darną, 
jų indėlį pereinant prie skaitmeninės ir 
anglies dioksido neišskiriančios žiedinės 
ekonomikos ir tuo tikslu atsižvelgia į šiuos 
kriterijus:

Pakeitimas 76

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

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie perėjimo 
prie skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos arba 
sprendžiami dėl to kylantys uždaviniai;

Pakeitimas 77

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar planu prisidedama prie lyčių 
lygybės ir ekonominės nelygybės 
mažinimo tikslų įgyvendinimo;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 79

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



PE653.990v03-00 44/48 AD\1217462LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tai, ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
infrastruktūros stiprinimo ir 
sujungiamumo bei transporto sektoriaus 
gerinimo priemonės;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio 1 dalies 4 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu išsamiai ir tinkamai 
reaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę ir socialinę padėtį.

— ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planu išsamiai ir tinkamai 
reaguojama į atitinkamos valstybės narės 
ekonominę, aplinkos ir socialinę padėtį.

Pakeitimas 81

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

A – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda veiksmingai 
spręsti 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, aplinkos ir 
socialinę padėtį.

Pakeitimas 82
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.1 papunkčio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

B – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planas padeda iš dalies spręsti 
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, 
aplinkos ir socialinę padėtį.

Pakeitimas 83

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 84

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie perėjimo 
prie skaitmeninės ir anglies dioksido 
neišskiriančios žiedinės ekonomikos bei 
tvarios ir atsparios infrastruktūros kūrimo 
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arba dėl jų kylančių uždavinių.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 dalies 2.4 punkto 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, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo ir jos  
infrastruktūros gerinimo;
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