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Pakeitimas 13
João Ferreira

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) atsižvelgiant į konkrečias 
rekomendacijas ir struktūrines reformas, 
Europos semestras yra ES kišimosi 
priemonė, skirta numatyti ir apriboti 
valstybių narių fiskalinę ir ekonomikos 
politiką; labai dažnai pagal jį vykdomas 
šantažas ir taikomos sankcijos, kaip būdas 
taikyti priemones, skirtas viešosioms 
paslaugoms liberalizuoti, darbo rinkos 
reguliavimui panaikinti ir įgyvendinti 
griežtai taupymo politikai. Jo 
įgyvendinimas lemia lėtą ekonomikos 
plėtrą, nedarbą, skurdą ir socialinius ir 
ekonominius bei teritorinius skirtumus;

Or. pt

Pakeitimas 14
João Ferreira

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. 

(4) COVID-19 pandemijos protrūkis 
2020 m. pradžioje atskleidė ES 
skatinamos politikos trūkumus: dėl jo 
centralizuoti institucijų įgaliojimai ir 
sumažinti valstybių narių suverenumo 
pajėgumai; panaikintas darbo santykių 
reguliavimas, sušvelnintos taisyklės dėl 
darbo valandų ir sumažintos darbuotojų 
pajamos; jis prisidėjo prie viešųjų 
paslaugų sunaikinimo ir privatizavimo. 
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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;

COVID-19 pandemija įrodo, kad valstybės 
narės, kurių darbo sąlygos labiau 
reguliuojamos, o viešosios paslaugos 
teikia visuotinį socialinį atsaką ir padeda 
kovoti su struktūrine atskirtimi, turi 
didesnius atsparumo didinimo pajėgumus 
ir geresnes ekonomikos gaivinimo 
galimybes;

Or. pt

Pakeitimas 15
Ciarán Cuffe

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 

(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 ir prasidėjusios klimato ir 
biologinės įvairovės krizės parodė, kad 
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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;

kurdamos patikimas ir atsparias 
ekonomikos ir finansų sistemas, pagrįstas 
stipriomis ekonominėmis, aplinkos ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau po jų atsigauti. COVID-19 
sukeltos krizės ir klimato ir biologinės 
įvairovės krizių vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiai padariniai labai priklausys nuo 
to, kaip greitai valstybių narių ekonomika 
sušvelnins krizių poveikį ir atsigaus po šių 
krizių, o tai savo ruožtu priklauso nuo 
valstybių narių turimų fiskalinio 
manevravimo galimybių imtis priemonių, 
kuriomis būtų švelninamas šių krizių 
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; Bet kokiu būdu 
siekiant, kad ekonomika vėl pradėtų 
tvariai augti, reikia laikytis principo 
„nedaryk žalos“, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje 
ir Sąjungos tvarios veiklos taksonomijoje 
(Reglamentas (ES) 2020/852);

Or. en

Pakeitimas 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 
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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;

narėse, visų pirma 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;

Or. en

Pakeitimas 17
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(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 
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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;

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 intervencinių veiksmų ir 
priimtų ekonominių priemonių, kuriomis 
būtų švelninamas krizės socialinis ir 
ekonominis poveikis, savalaikiškumo 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 18
Ciarán Cuffe

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 

(5) reformų, kuriomis padedama 
pasiekti didelio šalių ekonomikos 
atsparumo ir stiprinti gebėjimą prisitaikyti, 
įgyvendinimas yra vienas iš Sąjungos 
politikos prioritetų. Todėl jos yra labai 
svarbios siekiant sudaryti sąlygas tvariam 
atsigavimui, remti aukštynkryptės 
ekonominės ir socialinės konvergencijos 
procesą ir skatinti klimato ir aplinkos 
apsaugą, nes visa tai padeda kurti 
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pasibaigus pandemijos sukeltai krizei, kad 
būtų sudarytos sąlygos greitam 
atsigavimui;

užimtumo galimybes. Dėl to reikia skubiai 
skatinti atsiejimo ar pakankamumo 
politiką, kuria pripažįstama, kad 
nuolatinio ekonomikos augimo modelis 
tiesiogiai atsakingas už klimato ir 
biologinės įvairovės krizes, ir todėl tos 
pačios ekonominės logikos laikymasis 
ateityje paskatins dar gilesnes socialines ir 
ekonomikos krizes. Vykdant ekonomikos 
gaivinimą po pandemijos sukeltos krizės 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
esminiam Sąjungos ekonomikos 
performavimui, kad dabarties ir ateities 
kartoms būtų užtikrintas teisingumas 
socialinėje ir klimato srityje;

Or. en

Pakeitimas 19
Maria Grapini

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, vystymosi ir plėtros 
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;

Or. en

Pakeitimas 20
Marco Campomenosi, Roman Haider
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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, 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;

Or. en

Pakeitimas 21
Ciarán Cuffe

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 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 
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 visiškai tvarias ir skaitmenines 
technologijas, tvarų transportą, gebėjimus 
ir procesus, kurie padeda įgyvendinti 
perėjimą prie švarios energijos, didinti 
energijos vartojimo efektyvumą būstų ir 
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kituose pagrindiniuose ekonomikos 
sektoriuose. Tai taip pat padės Sąjungai 
tapti atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 22
Benoît Lutgen

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. Sektoriams, kuriems to 
labiausiai reikia, kaip antai sveikatos, 
transporto ir turizmo sektoriams, derėtų 
suteikti plataus užmojo finansines 
perspektyvas. 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;

Or. en

Pakeitimas 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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 energijos, 
didinti būstų energijos vartojimo 
efektyvumą ir investicijas į transporto 
sektorių siekiant ES lygmeniu kurti 
pažangų ir tvarų judumą ir 
infrastruktūrą. Tai taip pat padės Sąjungai 
tapti atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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, 
kurti modernius transporto tinklus, 
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būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

įskaitant alternatyviųjų degalų 
infrastruktūras, 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. en

Pakeitimas 25
Maria Grapini

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 energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų, transporto, turizmo, gamybos ir 
ypač MVĮ ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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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 
technologijas, inovacijas, gebėjimus ir 
gamybos procesus pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 27
Markus Ferber

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 

(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, 
infrastruktūras, transporto infrastruktūrą, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų, transporto ir kituose pagrindiniuose 
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Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 28
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kad būtų apsaugotas investicijų 
tvarumas, labai svarbu užtikrinti, kad 
finansuojami projektai turėtų Europos 
pridėtinę vertę ir akivaizdų poveikį, 
susijusį su inovacijomis, ekonomikos 
augimu ir darbo vietų kūrimu. Todėl 
vartojimo išlaidos ir reguliarios 
nuolatinės biudžeto išlaidos neatitinka 
reikalavimų finansavimui gauti;

Or. en

Pakeitimas 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Priemone užtikrinamas įtraukus ir 
nediskriminuojantis transporto ir turizmo 
sektoriaus įmonių, MVĮ ir darbuotojų 
gaivinimas ir parama labiausiai 
paveiktiems regionams ir 
bendruomenėms;

Or. en
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Pakeitimas 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31
João Ferreira

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 pagal šį 
reglamentą turėtų būti nustatyta 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (toliau – Priemonė), 
kuria būtų sudarytos geresnės sąlygos 
viešosioms investicijoms, kuriomis būtų 
padedama įgyvendinti politiką, kad būtų 
patenkinti valstybių narių poreikiai ir 
būtų įgyvendintos jų plėtros strategijos, 
skatinant tinkamą darbą už sąžiningą 
atlygį, pagrįstą kolektyvinėmis derybomis; 
kuriomis skatinamos viešosios investicijos 
į infrastruktūrą ir gamybos sektorius, 
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remiant žaliąją ir pažangią plėtrą, kuria 
užtikrinama socialinė ir teritorinė 
sanglauda, ir į kurias transporto sektorius 
įtrauktas kaip šios plėtros varomoji jėga; 
ir kuria stiprinamos viešosios paslaugos ir 
į jas investuojama, užtikrinant kokybišką, 
visuotinį ir prieinamą socialinį atsaką, 
įskaitant viešąjį transportą ir jo 
sujungiamumą; Priemonė turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
panaudota Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas;

Or. pt

Pakeitimas 32
Markus Ferber

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 
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 įgyvendinti jos tikslai, reikėtų 
parengti paskatas, kuriomis būtų 
skatinama visapusiškai įgyvendinti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą. Todėl lėšų teikimas turėtų 
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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;

Or. en

Pakeitimas 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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;

Or. en

Pakeitimas 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
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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, 
susijusių su Komisijos konkrečiai šaliai 
skirtomis rekomendacijomis, paskelbtomis 
atsižvelgiant į Europos semestrą, 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 35
Maria Grapini

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 

(9) šiame reglamente nustatyti 
finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai turėtų būti pasirenkami pagal 
tikruosius poreikius ir paramos planą 
įgyvendinant 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 



AM\1212442LT.docx 19/158 PE657.214v01-00

LT

dalies a punkte, panaudojimą; reglamento 125 straipsnio 1 dalies a 
punkte, panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 36
Carles Puigdemont i Casamajó

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. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis. Vykdant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, nacionaliniais ekonomikos 
gaivinimo planais taip pat reikėtų 
atsižvelgti į visus atleistus darbuotojus, 
kurie savo darbus prarado per COVID-19 
sukeltą krizę;

Or. en

Pakeitimas 37
Ciarán Cuffe

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, 

(10) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir atsižvelgiant į juo skiriamų išteklių ribas, 
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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;

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
turėtų būti taikomos siekiant mažinti 
beprecedentį COVID-19 krizės ir klimato 
ir biologinės įvairovės krizių poveikį. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 38
Benoît Lutgen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Šiuo atžvilgiu į nacionalinius 
planus turi būti įtrauktas novatoriškas ir 
tvarus ekonomikos gaivinimas ir juos 
vykdant jis turi būti įgyvendinamas: pvz., 
transporto sektoriuje, kad kuriant 
pažangiąsias autonomines sistemas 
Europa taptų pradininke judumo srityje. 
Priemone visų pirma turi būti remiami 
moksliniai tyrimai, inovacijos ir žiediniai 
sprendimai (naujų rūšių degalai, 
dalijimasis transporto priemonėmis ir 
pan.) ir aplinkai mažiausiai kenkiančios 
transporto rūšys (geležinkelių ir vandens 
kelių), kurias reikia nedelsiant 
modernizuoti, kad būtų pagerintas jų 
energinis naudingumas (elektrinės valtys, 
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vandenilis, alternatyvieji degalai) ir jų 
prieinamumas, visų pirma atokiose 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 39
Kathleen Van Brempt

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, kuria siekiama ne 
vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralų 
poveikį klimatui, ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, pagal šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonę 10 proc. jos išteklių 
bus skiriama su biologine įvairove 
susijusiems veiksmams ir 40 proc. 
išteklių – klimato politikos veiksmų ir 
aplinkos tvarumo integravimui, laikantis 
tikslo 30proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Be to, 
nereikėtų įtraukti veiklos, kuria trukdoma 
siekti pirmiau minėtų klimato ir aplinkos 
tikslų, kad būtų laikomasi principo 
„nedaryk žalos“. Kad šis principas būtų 
įgyvendintas, reikės taikyti ES 
taksonomijos reglamente išdėstytus 
principus ir III PRIEDE pateiktą klimato 
ir aplinkos sričių netaikymo sąrašą;

Or. en

Pagrindimas

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
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a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is specifically 
focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, sustainable 
and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Pakeitimas 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Taip bus sparčiau vykdoma 
struktūrinė ekonomikos transformacija 
pereinant prie švaresnės, atsparesnės ir 
anglies junginių aspektu neutralios 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 41
Marianne Vind

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 

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

nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – 30 proc. 
ES biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti neskiriant lėšų priemonėms, 
kurios daro neigiamą poveikį neutralaus 
poveikio klimatui ES iki 2050 m. tikslo 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 42
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 
padeda vykdyti ekonomikos gaivinimą po 
COVID-19 pandemijos krizės, didžiausią 
dėmesį skiriant pramonės augimo, 
ekonominės plėtros ir darbo vietų kūrimo 
tikslams, be kita ko, teikiant investicijas, 
kuriomis siekiama stiprinti infrastruktūrą 
ir didinti sujungiamumą bei aplinkos 
tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 43
Ciarán Cuffe

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 

(11) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris kartu yra Europos tvaraus 
augimo strategija ir Sąjungos 
įsipareigojimas įgyvendinti Paryžiaus 
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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;

susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu 
nustatyta Priemonė padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir aplinkos 
tvarumą ir pasiekti bendrą tikslą – ne 
mažiau kaip 50 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato tikslams įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

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. Deramą dėmesį reikėtų skirti 
ekonomikos augimo ir paramos 
užimtumui poveikiui. Jos abi atliks 
pagrindinį vaidmenį gaivinant ir 
modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 45
Ciarán Cuffe

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 

(12) siekiant įgyvendinti šiuos bendrus 
tikslus, rengiant ir įgyvendinant Priemonę 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
pakartotinai įvertinti atsižvelgiant į 
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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;

atitinkamus įvertinimus ir peržiūros 
procesus. Taip pat deramą dėmesį reikėtų 
skirti pagal šį reglamentą pateiktų 
nacionalinių planų poveikiui skatinant 
perėjimą prie socialiniu požiūriu 
teisingos, skaitmeninės ir anglies junginių 
aspektu neutralios žiedinės ekonomikos. 
Jos abi atliks pagrindinį vaidmenį gaivinant 
ir modernizuojant mūsų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 46
Marco Campomenosi

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 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
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Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą bei tvarų ekonomikos 
augimą, taip pat ekonomikos struktūrines 
reformas ir novatorišką ir tvarią 
reindustrializaciją;

Or. en

Pakeitimas 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(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, ypatingą dėmesį 
skiriant labiau paveiktiems sektoriams, 
pvz., turizmui ir transportui, remti žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, kurios tikslas – 
konkurencinga ir neutralaus poveikio 
klimatui Europa iki 2050 m., taip padedant 
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tvarų ekonomikos augimą; atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą pasibaigus krizei, ir skatinti 
darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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., atsižvelgiant į esamus atskirų 
regionų ir valstybių narių ekonominės 
plėtros skirtumus, taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą 
pasibaigus krizei, ir skatinti darbo vietų 
kūrimą bei tvarų ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(14) Priemonės bendrasis tikslas turėtų 
būti ekonomikos augimo, ekonominės 
plėtros, darbo vietų ir užimtumo 
apsaugos, ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos skatinimas. Tuo 
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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;

tikslu ji turėtų padėti gerinti valstybių narių 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, mažinti 
socialinį ir ekonominį krizės poveikį, 
sudaryti palankias sąlygas didesnei 
gamybai, prekybai, infrastruktūros ir 
transporto plėtrai, apsaugoti turizmo 
sektorius, taip padedant atkurti Sąjungos 
ekonomikos augimo potencialą pasibaigus 
krizei, ir skatinti darbo vietų kūrimą bei 
tvarų energetikos ir aplinkos apsaugos 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 51
Ciarán Cuffe

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, kartu mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir apsaugant aplinką. Tuo 
tikslus ji turėtų padėti gerinti valstybių 
narių atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, 
mažinti socialinį ir ekonominį krizės 
poveikį, remti perėjimą prie socialiniu 
požiūriu teisingos, skaitmeninės ir anglies 
junginių aspektu neutralios žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m., taip 
padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą pasibaigus krizei, ir 
skatinti darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 52
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 bei 
tvarų ekonomikos augimą. Priemone taip 
pat turėtų būti prisidedama prie lyčių 
lygybės tikslo įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 53
Markus Ferber

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 ir ilgalaikį 
konkurencingumą pasibaigus krizei, ir 
skatinti darbo vietų kūrimą bei tvarų 
ekonomikos augimą;

Or. en
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Pakeitimas 54
João Ferreira

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 valstybėms 
narėms, kad būtų plečiami projektai, 
kuriais skatinama jų plėtra, didinamos 
investicijos į gamybos ir strateginius 
sektorius, įskaitant transportą, ir 
atliekamas struktūrinis vaidmuo 
užtikrinant visuotines, laisvas ir 
kokybiškas viešąsias paslaugas. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
deramai atsižvelgiant į konkrečias 
atitinkamų valstybių narių plėtros 
strategijas, reikšmingai prisidedant prie 
neatidėliotino reagavimo į COVID-19 
padarinius ir viešųjų investicijų, kurios 
atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
socialinę ir teritorinę sanglaudą;

Or. pt

Pakeitimas 55
Benoît Lutgen

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 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. 
Kiekviename sektoriuje vykdant 
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nacionalinius planus turėtų būti 
koordinuojami visi veikėjai ir 
suinteresuotieji subjektai, ypač labiausiai 
paveiktose vietovėse, kuriose nacionalinio, 
regionų ir vietos lygmenų veiksmai turi 
būti suderinti, kad būtų teikiama parama 
ekonominės veiklos vykdytojams ir 
susijusiems veikėjams;

Or. en

Pakeitimas 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 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 ir 
vietos vyriausybėmis;

Or. en

Pakeitimas 57
Maria Grapini

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 

(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 
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atsparumo didinimo planuose. To 
konkretaus tikslo turėtų būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis;

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose. To konkretaus tikslo 
turėtų būti siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis;

Or. en

Pakeitimas 58
Markus Ferber

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 

(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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prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

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 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. Priemone 
norinčios pasinaudoti valstybės narės, 
rengdamos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, turėtų 
konsultuotis su regioninės ir (arba) vietos 
valdžios institucijomis, akademine 
bendruomene, pilietinės visuomenės 
organizacijomis, įskaitant socialinius 
partnerius, verslo bendruomenę, 
investuotojus ir kitus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus, taip pat 
nacionalinius parlamentus. 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 
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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. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai turėtų būti 
grindžiami bendrais ES prioritetais; šiame 
kontekste atkreipiamas dėmesys į tai, kaip 
planus priimančios valstybės narės laikosi 
teisinės valstybės principo ir mūsų 
demokratinių vertybių. Vykdant ES 
atsparumo didinimo priemonės projektus 
turėtų būtų laikomasi ES sutartimi 
grindžiamų pagrindinių pagarbos 
žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, 
lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos 
žmogaus teisėms vertybių;

Or. en

Pakeitimas 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(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. Siekiant paskatinti 
veiksmus, kurie nėra Europos žaliojo 
kurso ir skaitmeninės darbotvarkės 
prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos papildomos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama įveikti 
ekonomikos krizę ir atgaivinti COVID-19 
pandemijos krizės labiausiai paveiktus 
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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;

gamybos sektorius ir paslaugas. 
Priemonėmis turėtų būti sudarytos sąlygos 
greitai pasiekti valstybių narių nustatytas 
siektinas reikšmes ir tikslus;

Or. en

Pakeitimas 61
Kathleen Van Brempt

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 

(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 yra suderintas 
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 
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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;

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 ir principą „nedaryk žalos“. 
Kad būtų laikomasi principo „nedaryk 
žalos“, reikėtų taikyti ES taksonomijos 
reglamentą (17 straipsnis) ir III PRIEDE 
pateiktą klimato ir aplinkos sričių 
netaikymo sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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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;

prioritetai, plane taip pat turėtų būti 
nustatytos priemonės, kuriomis tiesiogiai 
prisidedama prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos. 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, todėl šia Priemone 
neturėtų būti remiama veikla, kuria 
kenkiama neutralaus poveikio klimatui iki 
2050 m. tikslo įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 63
Maria Grapini

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 

(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, taip pat nauja pramonės ir 
MVĮ strategija, 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 64
Ciarán Cuffe

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 

(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, kuriomis remiamas 
perėjimas prie skaitmeninės ir anglies 
junginių aspektu neutralios žiedinės 
ekonomikos. Priemonėmis turėtų būti 
sudarytos sąlygos greitai pasiekti siektinas 
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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;

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 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) gauti finansavimą pagal 
atsparumo didinimo priemonę įmanoma 
tik jeigu valstybė narė visapusiškai laikosi 
teisinės valstybės principo bei 2019 m. 
balandžio 4 d. EP teisėkūros rezoliucijos 
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 
visa apimančiuose susisiekimo tinkluose 
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atitinkamose teritorijose ir 
tarpvalstybiniuose mazguose, nes tai – 
svarbūs nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo investicijų planų tikslai 
pasibaigus COVID-19 pandemijos 
protrūkiui;

Or. en

Pakeitimas 67
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) šiuo mechanizmu reikėtų 
atsižvelgti į poreikį nedelsiant teikti 
finansinę paramą COVID-19 sukeltos 
krizės labiausiai paveiktoms MVĮ turizmo 
ir transporto sektoriuose ir užtikrinti MVĮ 
likvidumą, kad jos galėtų tęsti savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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;
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Or. en

Pakeitimas 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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;

Or. en

Pakeitimas 70
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(18) siekiant informuoti apie tai, kaip 
valstybės narės rengia ir įgyvendina 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus, Taryba turėtų turėti 
galimybę 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 ir, jei turima, 
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ir analitine informacija, pateikta per 
Europos semestrą, ir, jei turima, 
informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

informacija apie planų įgyvendinimą 
ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 71
Markus Ferber

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, 
sumažėjusiu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui 2019–2020 m. ir 
padidėjusiu santykiniu nedarbo lygiu 
2019–2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 72
Josianne Cutajar

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 

(20) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir jų turinio 
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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.;

pateikimo procesą. Siekiant užtikrinti 
procedūrų spartą, valstybė narė turėtų bet 
kada nuo 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 likus ne mažiau nei 
šešiems mėnesiams iki oficialaus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano pateikimo dienos pateikti 
plano projektą kartu su atitinkama 
biudžeto informacija;

Or. en

Pakeitimas 73
Ciarán Cuffe

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 

(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, 
aplinkos bei socialiniam atsparumui ir 
lyčių ir ekonominei lygybei; jame taip pat 
turėtų būti teikiama pirmenybė 
priemonėms, kuriomis remiamas 
perėjimas prie skaitmeninės ir anglies 
junginių aspektu neutralios žiedinės 
ekonomikos ir pateikiamas vertinimas, ar 
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Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

dėl šio plano padidės valstybių narių 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus daroma neigiama įtaka 
aplinkai arba padaugės neigiamų išorės 
veiksnių, pvz., oro tarša; 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 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(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. Viso proceso metu 
reikėtų numatyti ir užtikrinti glaudų 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;
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Europos semestrą nustatytais konkrečios 
šalies uždaviniais ir prioritetais. Viso 
proceso metu reikėtų numatyti ir užtikrinti 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 priemonės, kuriomis 
būtų tiesiogiai prisidedama prie žaliosios 
ir skaitmeninės pertvarkos; jokiomis 
priemonėmis neturėtų būti daromas 
neigiamas poveikis tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti neutralų poveikį klimatui 
įgyvendinimui; 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 
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bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 76
Maria Grapini

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 visos Sąjungos 
lygmeniu, kad nė vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje. 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 77
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Markus Ferber

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 ir 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;

Or. en

Pakeitimas 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

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

Or. en

Pakeitimas 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(22) Komisija turėtų 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 
pasiūlytu ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 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, be kita ko, 
stiprinant infrastruktūrą ir gerinant 
sujungiamumą ir tobulinant transporto 
sektorių; ar valstybės narės pateiktas 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano išlaidų visos numatytos 
sumos pagrindimas 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 
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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 
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;

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;

Or. en

Pakeitimas 80
Ciarán Cuffe

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 
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 junginių 
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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 
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;

aspektu neutralios žiedinės ekonomikos 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 ir lyčių bei 
ekonominės lygybės didinimo; ar atliktas 
vertinimas, ar dėl šio plano padidės 
valstybių narių išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, bus 
daromas neigiamas poveikis aplinkai arba 
padaugės neigiamų išorės veiksnių, pvz., 
oro tarša; 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 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;

Or. en

Pakeitimas 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
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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 
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;

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 ir taip padedama 
siekti tikslo ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti neutralų poveikį klimatui ir 
laikytis principo „nedaryk žalos“; 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 
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;
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Or. en

Pakeitimas 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 žaliosios ir 
sprendžiami dėl jos kylantys uždaviniai; 
jokiomis priemonėmis neturėtų būti 
daromas neigiamas poveikis neutralaus 
poveikio klimatui ES iki 2050 m. tikslo 
įgyvendinimui; 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 83
Markus Ferber

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 

(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 
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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 
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;

socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos ir sujungiamumo 
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 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;

Or. en

Pakeitimas 84
Markus Ferber

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 
2022 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu iki 
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų būti prisiimti 
teisiniai įsipareigojimai dėl visos 
negrąžintinos paramos sumos. Labai 
svarbu greitai paskirstyti lėšas, kad būtų 
sušvelnintas COVID-19 krizės poveikis 
Europos ekonomikai;

Or. en
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Pakeitimas 85
Markus Ferber

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 
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 žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai, ir todėl didesnėmis plano 
išlaidomis nei didžiausias finansinis įnašas, 
(kuris turi būti) skirtas suteikiant 
negrąžintiną įnašą. Paskolos prašyme taip 
pat turėtų būti pagrįsta, kaip ši paskola 
atitinka valstybės narės ilgalaikį 
planavimą, susijusį su patikima fiskaline 
politika. 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 2022 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 86
Marco Campomenosi
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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 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 papildomų į ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 
įtrauktų reformų ir investicijų, visų pirma 
svarbių žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, 
poreikiu 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;

Or. en

Pakeitimas 87
Ciarán Cuffe

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 junginių aspektu neutralios 
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;

Or. en

Pakeitimas 88
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 

(30) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė per įgyvendinimo laikotarpį 
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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;

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 du mėnesius priimti naują 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 89
Marco Campomenosi

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. Reikėtų nustatyti atitinkamas 
prieštaravimų procedūras, užtikrinančias, 
kad Komisijos sprendimais būtų gerbiama 
valstybių narių teisė pateikti pastabas;

Or. en

Pakeitimas 90



AM\1212442LT.docx 59/158 PE657.214v01-00

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 91
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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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;

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. 
Reikėtų paskelbti vertinimo kriterijus, 
pagal kuriuos vertinama, kaip 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 ES ekonomikai 
ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 92
Maria Grapini

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 94
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos (37) tikslinga, kad Komisija Europos 
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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;

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 orientyrų, tikslų ir 
atitinkamų rodiklių, nustatytų kiekvienos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane;

Or. en

Pakeitimas 95
Markus Ferber

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 

(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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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 
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
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Pakeitimas 96
Carles Puigdemont i Casamajó

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 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 

(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 
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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;

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. Kaip 
nustatyta Komisijos komunikate „Tolesnis 
teisinės valstybės stiprinimas Sąjungoje“ 
(COM(2019)163 final), „vadovaujantis 
teisinės valstybės principu visi valdžios 
įgaliojimai visada įgyvendinami 
neviršijant įstatymu nustatytų ribų, 
paisant demokratijos ir pagrindinių teisių 
vertybių ir kontroliuojant 
nepriklausomiems ir nešališkiems 
teismams. Teisinė valstybė apima, be kita 
ko, šiuos principus: teisėtumo principą, 
kuris reiškia skaidrų, atskaitingą, 
demokratinį ir pliuralistinį teisės aktų 
priėmimo procesą; teisinio tikrumo; 
draudimas savavališkai naudotis 
vykdomosios valdžios įgaliojimais, 
nepriklausomų ir nešališkų teismų 
vykdomą veiksmingą teisminę apsaugą, 
įskaitant veiksmingą teisminę pagrindinių 
teisių užtikrinimo kontrolę; valdžių 
atskyrimo; lygybės prieš įstatymą 
principą. Šiuos principus yra pripažinęs 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismas.“ Todėl 
labai svarbu, kad Sąjunga visą savo ES 
finansavimą, visų pirma tą, kuris skirtas 
COVID-19 sukeltam nuosmukiui 
sustabdyti, teiktų su sąlyga, kad visose 
valstybėse narėse būtų deramai laikomasi 
teisinės valstybės principo;

_________________ _________________
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).

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).
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Or. en

Pakeitimas 97
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) precedento neturinčio masto 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone užtikrinamas kuo 
griežtesnis tikrinimas, atsižvelgiant į 
Europos mokesčių mokėtojų interesus. 
Todėl taikoma Sąjungos biudžeto 
sudarymo procedūra. Finansinių 
ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito 
Rūmai. Visam biudžetui taikoma biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūra;

Or. en

Pakeitimas 98
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. „teisinė valstybė“ – Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtinta 
viena iš vertybių, kuriomis grindžiama 
Sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 99
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa
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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, sujungiamumu, kaip ilgalaikiu 
poveikiu Sąjungos produktyvumui ir 
ekonomikos atsparumui, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Atsižvelgiant į didelį inovacijų, susijusių 
su žaliąja ir skaitmenine pertvarka, 
poreikį, pirmenybė turėtų būti teikiama 
transporto sektoriui, ypač projektams, 
susijusiems su: 
1) tvarios tarpvalstybinės 
elektromobilumo ir vandenilio 
infrastruktūros plėtra ir diegimu;
2) klasikinės infrastruktūros pokyčiais, 
visų pirma TEN-T pagrindinio tinklo 
užbaigimu, kliūčių pašalinimu ir 
trūkstamų tarpvalstybinių jungčių 
kūrimu;
3) tarpvalstybinės pažangiųjų eismo 
valdymo sistemų, pvz., pažangiųjų 
stovėjimo aikštelių nukreipiamųjų sistemų 
arba perkrovos vengimo sistemų 
infrastruktūros plėtra ir diegimu;
4) tarpvalstybinės važiavimo savivaldžiais 
automobiliais infrastruktūros plėtra ir 
diegimu;
5) visoms transporto rūšims skirtų 
alternatyviųjų degalų pokyčiais, kovojant 
su tokiomis problemomis kaip energijos 
kaupimas ir didesnės gamybos sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 100
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu, ir ja atsižvelgiama į 
esamus valstybių narių ir atskirų regionų, 
įskaitant kaimo, kalnų, atokiausius ir 
sunkiausiai pasiekiamus regionus, 
ekonominės ir infrastruktūros plėtros 
skirtumus.

Or. en

Pakeitimas 101
Ciarán Cuffe

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 junginių aspektu 
neutralios žiedinės ekonomikos, tvariu 
judumu, tarpvalstybiniu sujungiamumu, 
tvariu turizmu, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
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investicijomis, aplinkos apsauga ir 
išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiu ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 
neutralaus poveikio klimatui Sąjungos iki 
2050 m., 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.

Or. en

Pakeitimas 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

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, 

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, 
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pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis, 
infrastruktūros stiprinimu ir 
sujungiamumo bei transporto ir turizmo 
gerinimu ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 
poveikio klimatui neutralizavimo, 
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.

Or. en

Pakeitimas 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

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, 

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, turizmu, 
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atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

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

Pagrindimas

Turizmas buvo vienas iš labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių sektorių.

Pakeitimas 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja pertvarka ir 
skaitmenine transformacija, sveikata, 
judumu, transporto infrastruktūromis, 
turizmu, konkurencingumu, atsparumu, 
našumu, švietimu ir įgūdžiais, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis.

Or. en

Pakeitimas 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo priemonės taikymo srities 
politikos sritis įtraukiamos tokios 
priemonės:
a) priemonės, kuriomis užtikrinamas 
visiškas priklausomybės nuo iškastinio 
kuro panaikinimas, kuo didesnis energijos 
vartojimo efektyvumas ir galimybė išmesti 
mažiau anglies dioksido, kova su 
energijos nepritekliumi, iš 
atsinaujinančiosios energijos ir 
vandenilio pagamintos elektros energijos 
naudojimo didinimas ir tvirtos žiedinės 
ekonomikos integracijos užtikrinimas;
b) priemonės, kuriomis gerinamas 
paslaugų ir viešojo administravimo 
skaitmeninimas ir kuriama aplinka, 
kurioje sudaromos geresnės galimybės 
įmonėse naudotis IRT ir kurti pažangius 
sprendimus – nuo IRT technologijų 
kūrimo iki jų įgyvendinimo;
c) priemonės, kuriomis remiamas 
netaršaus judumo ir reikiamos 
infrastruktūros kūrimas, kad būtų 
supaprastinta tokių transporto priemonių 
ir judumo vertės grandinė, gerinant 
geležinkelių infrastruktūrą ir riedmenis 
vietinio susisiekimo linijose ir žaliojo 
vandenilio naudojimą gaminant 
alternatyviuosius degalus;
d) švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo priemonės, įskaitant 
nacionalinių ir regioninių kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo programų 
kūrimą ir skaitmeninės ir žaliosios 
transformacijos vykdymo įgūdžių ugdymą, 
įskaitant specialiąsias programas 
darbuotojams, kuriems kyla skaitmeninių 
įgūdžių trūkumų pavojus, lygias 
galimybes ir galimybes naudotis visiems;

Or. en

Pakeitimas 108
Carles Puigdemont i Casamajó



AM\1212442LT.docx 73/158 PE657.214v01-00

LT

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 ir jų regionų atsparumą ir 
gebėjimą prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant 
dvejopą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
taip padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą pasibaigus COVID-19 krizei, 
skatinant valstybių narių ir jų regionų 
ekonominę konvergenciją ir skatinant 
tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 ekonomikos gaivinimą ir 
skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą atkuriant Sąjungos 
ekonomikos augimo galimybes ir 
skatinant užimtumo kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei, taip pat didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
pertvarką ir skaitmeninę transformaciją, 
kad būtų pasiektas pažangus, tvarus ir 
įtraukus, ekonomikos augimas, darbo 
vietų kūrimas ir investicijų teikimas bei 
finansų sistemų stabilumas, išsaugant 
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finansinės paramos pridėtinę vertę 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 
perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui Sąjungos iki 2050 m. ir 
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 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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 

1. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės bendrasis 
tikslas – skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą didinant 
valstybių narių atsparumą ir gebėjimą 
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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.

prisitaikyti, mažinant socialinį teritorinį, 
regioninį ir ekonominį krizės poveikį ir 
remiant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
taip padedant atkurti Sąjungos ekonomikos 
augimo potencialą, skatinant darbo vietų 
kūrimą, vykdant darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą pasibaigus 
COVID-19 krizei ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 112
Ciarán Cuffe

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, įskaitant 
ekonominės nelygybės mažinimą ir 
remiant perėjimą prie skaitmeninės ir 
anglies junginių aspektu neutralios 
žiedinės ekonomikos, taip padedant atkurti 
Sąjungos ekonomikos augimo potencialą, 
skatinant darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 113
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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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, jos ypatingos 
svarbos infrastruktūrą ir gebėjimą 
prisitaikyti, mažinant socialinį ir 
ekonominį krizės poveikį ir remiant žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarką, taip padedant 
atkurti Sąjungos ekonomikos augimo 
potencialą ir ilgalaikį konkurencingumą, 
skatinant darbo vietų kūrimą pasibaigus 
COVID-19 krizei ir skatinant tvarų 
ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 114
Cláudia Monteiro de Aguiar

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, atsižvelgiant į atokiausius 
regionus, 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.

Or. en

Pagrindimas

Atokiausi regionai patiria konkrečių problemų, kurios kelia sunkumų jų vystymuisi ir trukdo 
jiems integruotis į vidaus rinką. SESV 349 straipsnyje atsižvelgiama į ypatingą atokiausių 
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regionų padėtį.

Pakeitimas 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

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

Or. en

Pakeitimas 116
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kad būtų padidintas Sąjungos 
ekonomikos atsparumas, reikia priimti 
prevencinę politiką, kuria būtų 
sušvelnintas dabartinės ir būsimos krizių 
poveikis, kuris daro įtaką 
pažeidžiamiausiems visuomenės nariams. 
Todėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone siekiama sumažinti 
ekonomines ir socialines problemas, 
kurias sukėlė COVID-19 pandemija, ir 
padėti transformuoti ekonomiką, kad būtų 
sušvelnintas prasidėjusių klimato ir 
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biologinės įvairovės krizių poveikis ir būtų 
prie jų prisitaikyta.
Tai bus daroma skatinant vykdyti 
pakankamumo politiką ir politiką, pagal 
kurią klimato ir aplinkos apsauga yra 
atsieta nuo ekonomikos augimo; teikiant 
investicijas į viešąsias paslaugas, kuriomis 
skatinamas socialinis ir aplinkosauginis 
teisingumas; skatinant lyčių lygybę, 
atsižvelgiant į neproporcingą tokių krizių 
poveikį moterims; skatinant visapusiškai 
įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir JT vaiko teisių konvenciją; 
ir kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Or. en

Pakeitimas 117
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 10 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės išteklių 
skiriama veiksmams biologinės įvairovės 
srityje ir 40 proc. veiksmams klimato 
srityje, kad būtų laikomasi bendro tikslo 
30 proc. ES biudžeto skirti klimato 
tikslams įgyvendinti, taip gerinant 
Europos žaliojo kurso tikslų, Sąjungos 
naujų 2030 m. energetikos ir klimato 
tikslų, Paryžiaus susitarimo ir tikslo ne 
vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralų 
poveikį klimatui įgyvendinimą. Kad būtų 
įvertintos klimato ir aplinkos apsaugos 
išlaidos ir būtų laikomasi principo 
„nedaryk žalos“, klimato ir aplinkos 
išlaidos bus sekamos naudojant ES 
taksonomijos reglamente išdėstytus 
kriterijus.
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Or. en

Pakeitimas 118
João Ferreira

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 plečiami projektai, kuriais 
skatinamas jų vystymas, didinamos 
investicijos į gamybos ir strateginius 
sektorius, įskaitant transportą, ir 
atliekamas struktūrinis vaidmuo 
užtikrinant visuotines, laisvas ir 
kokybiškas viešąsias paslaugas. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
deramai atsižvelgiant į konkrečias 
atitinkamų valstybių narių plėtros 
strategijas, reikšmingai prisidedant prie 
neatidėliotino reagavimo į COVID-19 
padarinius ir to, kad viešosios investicijos 
atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
socialinę ir teritorinę sanglaudą;

Or. pt

Pakeitimas 119
Ciarán Cuffe

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 reformų ir investicijų 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės, 
kaip nustatyta ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose, kurie 
visiškai atitinka Europos žaliojo kurso ir 
susijusių teisės aktų tikslus. To konkretaus 
tikslo turi būti siekiama glaudžiai 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. To 
konkretaus tikslo turi būti siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis ir 
vietos vyriausybėmis.

Or. en

Pakeitimas 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) iki 10 proc. 5 straipsnio 1 dalies a 
ir b punktuose nurodytos sumos skiriama 
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5a straipsnyje nurodytiems bendriems 
Europos bendro intereso projektams 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Europos bendro intereso projektai

5 straipsnio 1 dalies ba punkte nurodyta 
suma bus naudojama Europoje 
vykdomiems Europos bendro intereso 
projektams finansuoti, didelę dalį skiriant 
žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 
ekonomikos gaivinimui pasibaigus 
COVID-19 krizei. Komisija 
deleguotaisiais aktais pristato Europos 
bendro intereso projektus ir nurodo 
dalyvaujančias valstybes nares, sumas, 
orientyrus ir tikslus, prioritetinius 
projektus ir (arba) projektų tipus. 
Europos bendro intereso projektai:
– tvarus turizmas,
– aeronautikos pramonė,
– galimybė plaukioti vidaus vandenų 
keliais,
– Europos krovininio transporto koridorių 
ERTMS.

Or. en

Pakeitimas 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasidalijamojo valdymo programų 

ištekliai
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 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

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. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės ir 
jos regionų naudai.

Or. en

Pakeitimas 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 gali būti 
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.

Or. en

Pakeitimas 126
Carles Puigdemont i Casamajó

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 Reglamento 3 
straipsnyje nustatyto teisinės valstybės 
principo ir reikalavimų nesilaikymas, 
susijęs su bet kuriuo iš Reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos dėl [(...)] 
[BNR], 15 straipsnio 7 dalyje nustatytų 
atvejų, Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo sustabdomas 
17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems 
sprendimams priimti taikomas terminas 
ir (arba) sustabdomi mokėjimai pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 127
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nustatomas reikšmingas 1. Jeigu nustatomas reikšmingas 
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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.

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 gali priimti 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 128
Carles Puigdemont i Casamajó

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, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriuo sustabdomas 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems sprendimams priimti 
taikomas terminas ir (arba) sustabdomi 
mokėjimai pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 130
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visos nepanaudotos lėšos 
perkeliamos į įprastą DFP ir naudojamos 
tik tiems DFP fondams, kurie, sukūrus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, turėjo būti sumažinti, 
būtent mokslinių tyrimų, skaitmeninimo, 
švietimo ir transporto srityse.

Or. en

Pakeitimas 131
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

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) 

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, sumažėjusiu 
2019–2020 m. bendruoju nacionaliniu 
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vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

produktu (BVP) vienam gyventojui ir 
padidėjusiu 2019–2020 m. santykiniu 
nedarbo lygiu.

Or. en

Pakeitimas 132
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
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 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia paskirstyti du 
trečdalius sumos, nurodytos 5 straipsnio 1 
dalies a punkte, pagal šio reglamento III 
skyriaus 14–18 straipsnius valstybių narių 
pateiktiems prašymams ir vieną trečdalį 
sumos – pirkimų procedūroms pagal 18a 
ir 18b straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 133
Markus Ferber

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 

Išbraukta.
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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 134
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
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 2022 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 135
Markus Ferber

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 2022 m. 
rugpjūčio 31 d. Pastaruoju atveju prie 
prašymo turi būti pridedamas patikslintas 
planas, įskaitant papildomas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes.

Or. en
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Pakeitimas 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
4,7 proc. jos bendrųjų nacionalinių 
pajamų.

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytą sumą, apskaičiuotą pagal I 
priede nurodytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 137
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano, prireikus 
patikslinto, visų išlaidų ir 10 straipsnyje 
nurodyto didžiausio finansinio įnašo 
skirtumą. Didžiausia kiekvienai valstybei 
teikiamos paskolos suma negali viršyti 
4,7 proc. jos bendrųjų nacionalinių 
pajamų.

4. Paskolos parama atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planui negali būti 
didesnė už 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytą sumą, apskaičiuotą pagal I 
priede nurodytą metodiką.

Or. en
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Pakeitimas 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis bei visais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
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.

Or. en

Pakeitimas 139
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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

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

Or. en

Pakeitimas 140
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

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 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 
priemonės, kurios sudaro nuoseklų rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 141
Marco Campomenosi

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 

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
atitinkamais konkrečios šalies uždaviniais 
ir prioritetais, kuriuos kiekviena valstybė 
narė nustatė tam, kad sustiprintų savo 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, visų pirma atsižvelgiant į su 
COVID-19 pandemijos krize susijusį 
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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.

poveikį atitinkamiems jų nacionalinės 
ekonomikos sektoriams.

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

Or. en

Pakeitimas 142
Carles Puigdemont i Casamajó

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 fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

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

_________________ _________________
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 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

2. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai dera su 
Sąjungos naujais 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslais, tikslu ne vėliau kaip 
2050 m. užtikrinti neutralų poveikį 
klimatui ir atitinkamais konkrečios šalies 
uždaviniais ir prioritetais, nustatytais 
įgyvendinant Europos semestrą, visų pirma 
susijusiais su žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka arba jos nulemtais. Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 
atitinka informaciją, kurią valstybės narės 
įtraukia į nacionalines reformų programas 
pagal Europos semestrą, į savo 
nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus ir jų atnaujinimus pagal 
Reglamentą (ES) 2018/199921, į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus pagal Teisingos 
pertvarkos fondą22 ir į partnerystės 
susitarimus bei veiksmų programas pagal 
Sąjungos fondus.

_________________ _________________
21 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

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

2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo.

22 […] 22 […]

Or. en

Pakeitimas 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 fondą22 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 
naujausią Europos semestrą, visų pirma 
susijusiais su 3 straipsnyje išvardytomis 
politikos sritimis. 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 145
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Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 fondą22 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 
perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui iki 2050 m. ir skaitmenine 
pertvarka. 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 146
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionaliniais atsparumo 
didinimo ir ekonomikos gaivinimo planais 
turėtų būti visapusiškai laikomasi 
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principo „nedaryk žalos“. Jokia pagal 
nacionalinius atsparumo didinimo ir 
ekonomikos gaivinimo planus vykdoma 
veikla arba įgyvendinta priemone 
neturėtų būti trukdoma siekti Europos 
žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo 
tikslų arba tikslo ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti neutralų poveikį klimatui. Kad 
šis principas būtų taikomas, bus laikomasi 
III PRIEDE pateikto klimato ir aplinkos 
sričių netaikymo sąrašo ir Komisija 
naudos ES taksonomijos reglamente 
išdėstytus kriterijus. Kad tai įgyvendintų 
Komisijai suteiktas įgaliojimas iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. priimti deleguotąjį aktą, 
kuriuo bus papildytas šis reglamentas ir 
nustatytos principo „nedaryk žalos“ 
laikymosi gairės, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su 
tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo finansinių paslaugų 
sektoriuje 2 straipsnio 17 dalyje, ir dėl su 
aplinka susijusių klausimų, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnio 
dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti sukūrimo (ES taksonomija).

Or. en

Pakeitimas 147
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė, 
atsižvelgdama į šiame reglamente 
nustatytą tikslą skatinti socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir 
vadovaudamasi savo institucine ir teisine 
sistema, užmezga partnerystę su 
kompetentingomis regioninės ir vietos 
valdžios institucijomis. Valstybės narės 
šiuos partnerius įtraukia į planų rengimą 
ir tų planų įgyvendinimą. Atitinkamais 
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atvejais valstybės narės vadovaujasi 
Europos partnerystės elgesio kodekse 
nustatytais elementais (Deleguotasis 
reglamentas 240/2014). Kitu atveju 
Komisija priima deleguotąjį aktą, kad 
numatytų Europos partnerystės elgesio 
kodeksą, kuriuo būtų remiamas valstybių 
narių vykdomas tokios partnerystės 
organizavimas ir tam būtų sudarytos 
geresnės sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 148
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 kada nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos iki 
2024 m. rugpjūčio 31 d. Valstybė narė 
likus šešiems mėnesiams iki oficialaus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano pateikimo dienos gali 
pateikti plano projektą kartu su atitinkama 
biudžeto projekto informacija.

Or. en

Pakeitimas 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos valstybės narės 2. Atitinkamos valstybės narės 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra tinkamai 
argumentuotas ir pagrįstas. Jame visų 
pirma išdėstomi šie elementai:

3. Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas yra tinkamai 
argumentuotas ir pagrįstas ir gali būti 
parengtas bet kuria iš oficialiųjų 
Sąjungos regioninių ir nacionalinių 
kalbų. Jame visų pirma išdėstomi šie 
elementai:

Or. en

Pakeitimas 151
Carles Puigdemont i Casamajó

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 nustatytas 
rekomendacijas ir prioritetus;

Or. en
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Pakeitimas 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) paaiškinimas, kaip bus 
atsižvelgiama į (atnaujintą) integruotą 
nacionalinės energijos ir klimato planą ir 
Komisijos rekomendacijas dėl jo;

Or. en

Pakeitimas 153
Markus Ferber

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 ir ilgalaikis 
konkurencingumas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas ir ekonominis bei socialinis 
atsparumas, skatinama tarpvalstybinės 
transporto infrastruktūros plėtra, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir kaip juo padedama stiprinti 
ekonominę, socialinę bei teritorinę 
sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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, ypatingą dėmesį 
skiriant labiausiai krizės paveiktoms labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ, ir kaip juo 
padedama stiprinti ekonominę, socialinę 
bei teritorinę sanglaudą ir konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 155
Josianne Cutajar

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 jo indėlis siekiant lyčių lygybės;

Or. en

Pakeitimas 156
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 

b) paaiškinimas, kaip planu didinamas 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
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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;

augimo potencialas, gerinamas darbo vietų 
kūrimas, regionų konvergencija ir 
ekonominis bei socialinis atsparumas, 
mažinamas ekonominis ir socialinis krizės 
poveikis ir stiprinama ekonominė, 
socialinė bei teritorinė sanglauda ir 
konvergencija;

Or. en

Pakeitimas 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 teisingo ir žaliojo perėjimo, 
kad ne vėliau kaip 2050 m. būtų 
užtikrintas neutralus poveikis klimatui, 
prie Sąjungos naujų 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų, Klimato teisės 
reglamente išdėstytų tikslų ir skaitmeninės 
pertvarkos tikslų įgyvendinimo arba dėl to 
iškylančių uždavinių; Kalbant konkrečiau, 
paaiškinimas, kaip priemonėmis 
numatoma užtikrinti, kad ne mažiau kaip 
40 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nurodytos 
sumos būtų prisidedama prie veiksmų 
klimato srityje integravimo, o 10 proc. – 
prie veiksmų biologinės įvairovės srityje;

Or. en

Pakeitimas 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 
tiesiogiai prisidėti prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir dėl jos 
iškylančių uždavinių; jokiomis 
priemonėmis neturėtų būti daromas 
neigiamas poveikis galimybei iki 2050 m. 
pasiekti neutralaus poveikio klimatui 
Sąjungą;

Or. en

Pakeitimas 159
Ciarán Cuffe

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 perėjimo prie skaitmeninės ir 
anglies junginių aspektu neutralios 
žiedinės ekonomikos arba spręsti dėl to 
iškylančius uždavinius, visų pirma tai, ar 
dėl šio plano padidės valstybės narės 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus daromas neigiamas 
poveikis aplinkai arba padaugės neigiamų 
išorės veiksnių;

Or. en

Pakeitimas 160
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

numatytomis priemonėmis ketinama 
prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos arba dėl jos iškylančių 
uždavinių, visų pirma susijusių su 
reikiamomis investicijomis į tvaraus 
transporto infrastruktūrą ir visoms 
transporto rūšims skirtų alternatyviųjų 
degalų pokyčiais;

Or. en

Pakeitimas 161
Carles Puigdemont i Casamajó

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 dvejopos žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
iškylančių uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 163
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip visomis 
numatytomis priemonėmis visapusiškai 
laikomasi principo „nedaryk žalos“ pagal 
14 straipsnio 2a dalį ir atsižvelgiama į III 
priede pateiktą klimato ir aplinkos sričių 
netaikymo sąrašą ir ES taksonomijos 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 164
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paaiškinimas, kaip šiuo planu bus 
prisidedama prie lyčių lygybės ir 
ekonominės nelygybės mažinimo tikslo 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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; šioms 
investicijoms teikti reikia ilgesnio 
laikotarpio;

Or. en

Pakeitimas 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 167
Markus Ferber

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 dvejų 
metų laikotarpio reformų ir ne ilgesnio 
kaip septynerių metų laikotarpio investicijų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir orientacinis tvarkaraštis;

Or. en
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Pakeitimas 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) numatomi investiciniai projektai ir 
susijęs investicijų laikotarpis;

e) numatomi investiciniai projektai ir 
susijęs investicijų laikotarpis, įskaitant 
investicijų gyvavimo ciklo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 169
Markus Pieper

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiksmingos priemonės, kuriomis 
užtikrinamas ES finansavimo 
matomumas ir naudos gavėjų 
skaidrumas; skaitmeninės ES fondų 
stebėsenos sistemos, kurią pristatys 
Komisija, sukūrimas;

Or. en

Pakeitimas 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kai tinkama, informacija apie esamą 
ar planuojamą Sąjungos finansavimą;

g) kai tinkama, informacija apie esamą 
ar planuojamą Sąjungos finansavimą, 
atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės 
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regioninius ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 171
Carles Puigdemont i Casamajó

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, pvz., tinkamas direktyvų, kurias 
valstybės narės galėjo netinkamai perkelti, 
perkėlimas į nacionalinę teisę prieš 
pristatant savo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 172
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano darnos pagrindimas;

i) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano darnos pagrindimas 
teisinės valstybės principu, kuris 
nurodytas Europos Sąjungos sutarties 2 
straipsnyje ir Sąjungos teisinėje sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 pastraipos j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) patikinimas, kad finansinė 
paramas teikiama tik toms įmonėms, 
kurios laikosi taikomų kolektyvinių 
sutarčių ir nėra registruotos mokesčių 
rojuose, išvardytuose Tarybos sudarytame 
ES nebendradarbiaujančių mokesčių 
jurisdikcijų sąraše;

Or. en

Pakeitimas 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) plano teritorinio poveikio 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 175
Carles Puigdemont i Casamajó

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 prašo Komisijos surengti 
keitimąsi gerąja patirtimi ir išmoktomis 
pamokomis, kad visos valstybės narės 
galėtų pasinaudoti kitų šalių patirtimi. 
Valstybės narės taip pat prašo techninės 
paramos pagal techninės paramos 
priemonę pagal jos reglamentą.

Or. en
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Pakeitimas 176
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, rengdamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
stiprinimo planą, glaudžiai 
bendradarbiauja su regioninės ir vietos 
valdžios institucijomis, ekonominiais, 
socialiniais ir aplinkosaugos partneriais ir 
pilietine visuomene, kad būtų užtikrinta 
plačiai remiama, socialiniu požiūriu 
teisinga, tvari ir perspektyvi ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
strategija.

Or. en

Pakeitimas 177
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Nepriimtini projektai

Vartojimo išlaidos ir reguliarios 
nuolatinės biudžeto išlaidos neatitinka 
reikalavimų finansavimui gauti.

Or. en

Pakeitimas 178
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
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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. Komisija pateikia 
pastabų arba paprašo papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, peržiūri planą iki oficialaus jo 
pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 179
Ciarán Cuffe

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. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti papildomos 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomą papildomą informaciją ir, 
jei reikia, peržiūri planą iki oficialaus jo 
pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 180
Carles Puigdemont i Casamajó

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, 

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

Komisija atsižvelgia į analitinę informaciją 
apie atitinkamą valstybę narę, susijusią su 
teisinės valstybės principo taikymu, 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 pagal techninės 
paramos priemonę gautą techninės 
paramos informaciją.

Or. en

Pakeitimas 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, vertindama ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, 
užtikrina, kad visos priemonės atitiktų ES 
įsipareigojimus ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti neutralų poveikį klimatui ir kad 
ne mažiau kaip 40 proc. ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui 
reikalingų lėšų būtų prisidedama prie 
veiksmų klimato srityje integravimo, o 
10 proc. – prie veiksmų biologinės 
įvairovės srityje. Šis vertinimas atliekamas 
taikant ES taksonomijos reglamento 
principus.

Or. en

Pakeitimas 182
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija, atlikdama ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
vertinimą, užtikrina, kad visomis 
priemonėmis būtų visapusiškai laikomasi 
principo „nedaryk žalos“ pagal 14 
straipsnio 2a dalį ir atsižvelgiama į III 
priede pateiktą klimato ir aplinkos sričių 
netaikymo sąrašą ir ES taksonomijos 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 183
Carles Puigdemont i Casamajó

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 ir 
kituose atitinkamuose dokumentuose, 
susijusiuose su teisinės valstybės principo 
laikymusi atitinkamoje valstybėje narėje ir 
su Europos semestru, kuriuos Komisija 
oficialiai priėmė;

Or. en

Pakeitimas 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 dėl jos 
kylančių uždavinių, visų pirma 
atsižvelgiant į nacionaliniuose energetikos 
ir klimato srities veiksmų planuose 
nustatytus tikslus, Reglamentą dėl 
energetikos sąjungos ir klimato politikos 
veiksmų valdymo ir Sąjungos naujus 
2030 m. klimato ir energetikos tikslus bei 
tarpinius tikslus siekiant, kad ne vėliau 
kaip 2050 m. būtų užtikrintas neutralus 
poveikis klimatui, kaip nurodyta Klimato 
teisės reglamente;

Or. en

Pakeitimas 185
Ciarán Cuffe

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 perėjimo 
prie skaitmeninės ir anglies junginių 
aspektu neutralios žiedinės ekonomikos 
arba dėl jos kylančių uždavinių, visų pirma 
tai, ar dėl šio plano padidės valstybės 
narės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, bus daromas 
neigiamas poveikis aplinkai arba 
padaugės neigiamų išorės veiksnių;

Or. en

Pakeitimas 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir dėl jos kylančių 
uždavinių; jokiomis priemonėmis neturėtų 
būti daromas neigiamas poveikis 
neutralaus poveikio klimatui ES iki 
2050 m. tikslo įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 187
Markus Ferber

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 dėl jos 
kylančių uždavinių ir teikiamos priemonės 
tvariai ir atspariai infrastruktūrai 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 188
Carles Puigdemont i Casamajó

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 dvejopos 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos arba 
dėl jos kylančių uždavinių;

Or. en
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Pakeitimas 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 pastraipos 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;

Or. en

Pakeitimas 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei;

c) ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei ir visiems jos regionams;

Or. en

Pakeitimas 191
Ciarán Cuffe

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;
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Or. en

Pakeitimas 192
Carles Puigdemont i Casamajó

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, regionų 
konvergencijos, ekonominio ir socialinio 
atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
mažinimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo;

Or. en

Pakeitimas 193
Carles Puigdemont i Casamajó

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, pvz., direktyvų, kurias 
valstybė narė prieš savo ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
pristatymą galėjo būti netinkamai 
perkėlusi į nacionalinę teisę ir kurios 
perkėlimas gali turėti teigiamą poveikį 
šioms reformoms;

Or. en
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Pakeitimas 194
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai.

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai, įskaitant Europos 
Parlamento paskirtus ekspertus; visas jų 
sąrašas skelbiamas Komisijos svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 195
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai gali 
padėti ekspertai.

5. Atlikti valstybių narių pateiktų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų vertinimą Komisijai 
padeda ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

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 

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per du mėnesius 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. Šis 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 197
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 198
Markus Ferber

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. 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 199
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
numatytomis visomis išlaidomis, 
įvertintomis pagal 16 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Finansinio įnašo suma 
nustatoma taip:

3. 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas 
nustatomas remiantis atitinkamos valstybės 
narės siūlomo ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano numatytomis 
visomis išlaidomis ir teisinės valstybės 
principo laikymosi joje, įvertintų pagal 
16 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus. 
Finansinio įnašo suma nustatoma taip:

Or. en

Pakeitimas 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 201
Markus Ferber

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;

Or. en

Pakeitimas 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

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, su šiuo 
sprendimu kartu pateikiamas pagrįstas 
vertinimas. Atitinkama valstybė narė gali 
pateikti kitą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir gali naudotis 
techninės paramos priemone.
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Or. en

Pakeitimas 203
Markus Ferber

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.

Or. en

Pakeitimas 204
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 

1. Jeigu dalies ar viso ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, 
įskaitant atitinkamas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė dėl objektyvių aplinkybių nebegali 
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įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai gali pateikti argumentuotą 
prašymą iš dalies arba visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

įgyvendinti, atitinkama valstybė narė 
Komisijai pateikia argumentuotą prašymą 
iš dalies ir (arba) visiškai pakeisti 17 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sprendimus. Šiuo tikslu valstybė narė 
pasiūlo iš dalies pakeistą arba naują 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 206
Markus Ferber

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.

Or. en

Pakeitimas 207
Marco Campomenosi

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 

Išbraukta.
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prašymą atmeta, atitinkamai valstybei 
narei suteikusi galimybę per vieną mėnesį 
nuo pranešimo apie Komisijos išvadas 
pateikti savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 208
Markus Ferber

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.

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

Or. en

Pakeitimas 209
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis
Programos Europos pridėtinė vertė

1. Komisija iki 2022 m. liepos 31 d. 
paskelbs viešąjį konkursą dėl Europos 
pridėtinės vertės turinčių projektų.
2. Didžiausias projektų pasiūlymų bendro 
finansavimo lygis ne didesnis nei 50 proc.
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3. Už atskirus projektų pasiūlymus 
gautina suma neviršija 
5 000 000 000 EUR.
4. Komisija per tris mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo dienos įvertina 
tinkamus projektus.
5. Komisija įvertina gautus projektų 
pasiūlymus taikydama standartus, kurie 
panašūs į nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
vertinimui nustatytus standartus.
6) Komisija įvertina tinkamumą pagal 18b 
straipsnyje nustatytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 210
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Programos Europos pridėtinė vertė. 

Tinkamumas
 Pagal šią programą vykdomais projektais 
kuo labiau didinama Sąjungos pridėtinė 
vertė ir poveikis ir remiami strateginius 
Europos interesus atitinkantys Sąjungos 
politikos tikslai, jie apima ne mažiau kaip 
dvi valstybės nares ir jais stiprinamas 
visos Sąjungos konkurencingumas.

Or. en

Pakeitimas 211
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a skyrius (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pridėtinė vertė

Or. en

Pakeitimas 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinusi Komisijos 
įgyvendinimo aktu patvirtintame 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plane nurodytas atitinkamas 
sutartas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, atitinkama valstybė narė pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą ir, jei taikoma, 
paskolos dalį. Tokius mokėjimo prašymus 
valstybės narės gali teikti Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 

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 pateikia Komisijai du 
kartus per metus. Per du mėnesius nuo 
prašymo gavimo Komisija įvertina, ar 
patenkinamai pasiektos 17 straipsnio 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 215
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

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

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

Or. en

Pakeitimas 216
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

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.

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

Or. en

Pakeitimas 218
Marco Campomenosi

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 219
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Teisinės valstybės principas

Valstybės narės, kurioms taikoma pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 7 
straipsnį nustatyta procedūra, gali gauti 
tik 25 proc. pagal 19 straipsnį nustatyto 
finansinio įnašo.

Or. en

Pakeitimas 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 Valstybių narių per Europos 
semestrą teikiamos ataskaitos

20 Valstybių narių per Europos 
semestrą teikiamos ataskaitos, susijusios 
su teisinės valstybės principo laikymusi

Or. en

Pakeitimas 221
Marco Campomenosi

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 

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.
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kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą, deramai 
atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 222
Markus Ferber

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.

Or. en

Pakeitimas 223
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

Atitinkama valstybė narė kas ketvirtį 
praneša apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, susijusius su 
teisinės valstybės principo laikymusi, per 
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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.

Europos semestro procesą, įskaitant 17 
straipsnio 6 dalyje nurodytus veiklos 
susitarimus. Šiuo tikslu valstybių narių 
nacionalinėse reformų programose, kurios 
naudojamos kaip priemonė pranešti apie 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
deramai atspindimos ketvirtinės ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 224
Josianne Cutajar

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 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 ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 225
Markus Ferber

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 

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos deleguotuoju aktu pagal 17 
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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.

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 palaiko ryšius su 
Parlamentu ir Taryba, kad išsiaiškintų, 
kaip vienai iš teisėkūros institucijų galima 
konfidencialiai pateikti suredaguotą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 226
Ciarán Cuffe

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.

Or. en

Pakeitimas 227
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pakeitimas 228
Carles Puigdemont i Casamajó

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, 
visomis oficialiosiomis valstybių narių 
kalbomis vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 229
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina skirtingų priemonių, visų 
pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos 

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

fondų, papildomumą, sąveiką, nuoseklumą 
ir suderinamumą Sąjungos, nacionaliniu ir, 
prireikus, regionų ir vietos lygmenimis tiek 
planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 230
Carles Puigdemont i Casamajó

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 ir vietos lygmenimis tiek 
planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimas 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) optimizuoja koordinavimo 
mechanizmą, kad išvengtų veiksmų 
dubliavimo; taip pat

b) optimizuoja koordinavimo 
mechanizmą, kad išvengtų veiksmų 
dubliavimo, ypatingą dėmesį skiriant 
subsidiarumui valstybėse narėse; taip pat

Or. en

Pakeitimas 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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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 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

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

Or. en

Pakeitimas 233
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

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

Or. en

Pakeitimas 234
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skelbia vertinimo kriterijus, kad 
projektai būtų įvertinti pagal savo ES 
pridėtinę vertę ir būtų teikiama pirmenybė 
jų užbaigimui; transporto sektoriuje, tokie 
projektai padėtų užbaigti tikrus Europos 
tinklus ir išvengti nacionalinių požiūrių 
kratinio; šie projektai taip pat turėtų turėti 
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ilgalaikį teigiamą poveikį ES ekonomikai 
ir visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 235
Markus Ferber

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 valstybės narės, ir teikia 
jiems pirmenybę.

Or. en

Pakeitimas 236
Dorien Rookmaker

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. Pagal veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistemą tikruoju laiku teikiamos 
įžvalgos apie Priemonės valdymą ir 
įgyvendinimą ir kiekvienas ES pilietis gali 
ja naudotis. Taip užtikrinamas panaudotų 
išteklių skaidrumas. 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.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad Priemonės valdymui ir kontrolei būtų skiriama pakankamai išteklių. Įžvalgų apie 
programos statusą teikimas tikruoju laiku – puikus būdas didinti atskaitomybę ir skaidrumą.

Pakeitimas 237
Markus Ferber

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.

Or. en

Pakeitimas 238
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie visų atitinkamų valstybių 
narių pagal šią Priemonę parengtų 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įgyvendinimo pažangą, 
pasiektą tiek individualiai, tiek visos 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 239
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
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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.

Or. en

Pakeitimas 240
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

3. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
tokia informacija:

Or. en

Pakeitimas 241
Markus Ferber

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

Or. en

Pakeitimas 242
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 243
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2027 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą. Dėl neįprastai 
didelės išorės asignuotųjų pajamų sumos 
ne tik Komisija, bet ir Europos 
Parlamentas atlieka pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę skiriamos finansinės paramos 
veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio 
ex post kontrolę. Todėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė turi būti įtraukta į reguliariai 
teikiamas Komisijos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 244
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Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui pateikia 
nepriklausomą jo įgyvendinimo ataskaitą, o 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo 2024 m. pabaigos – nepriklausomą 
ex post vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 245
Markus Ferber

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.

Or. en

Pakeitimas 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Ex post vertinimo ataskaitą sudaro 
bendras šiuo reglamentu nustatytų 
priemonių vertinimas ir joje pateikiama 
informacija apie ilgalaikį jo poveikį, 
atsižvelgiant į po reglamento įsigaliojimo 
ir pirmų ketverių jo įgyvendinimo metų 
išmoktas pamokas.

Or. en

Pakeitimas 248
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Biudžeto kontrolė

1. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams 
metams, ne vėliau kaip kovo 1 d. 
Komisijos apskaitos pareigūnas 
preliminarias Priemonės finansines 
ataskaitas kartu su tų finansinių metų 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaita 
pateikia Audito Rūmams. Ne vėliau kaip 
ateinančių metų kovo 31 d. Komisijos 
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apskaitos pareigūnas biudžeto ir finansų 
valdymo ataskaitą taip pat nusiunčia 
Europos Parlamento ir Tarybos nariams.
2. Komisija, gavusi Audito Rūmų pastabas 
dėl preliminarių Institucijos finansinių 
ataskaitų pagal Finansinio reglamento 
129 straipsnio, parengia galutines 
Institucijos ataskaitas ir perduoda jas 
valdančiajai tarybai, kad ji pateiktų 
nuomonę.
3. Kaip nustatyta Finansinio reglamento 
146 straipsnio 3 dalyje ir Europos 
Parlamentui paprašius, Komisija jam 
pateikia visą informaciją, kurios reikia, 
kad būtų užtikrinta sklandi sprendimo dėl 
atitinkamų finansinių metų biudžeto 
įvykdymo priėmimo procedūra.
4. Europos Parlamentas, remdamasis 
Tarybos kvalifikuota balsų dauguma 
priimta rekomendacija, iki n + 2 metų 
gegužės 15 d. priima sprendimą, kad 
Institucija įvykdė n finansinių metų 
biudžetą, apimantį pajamas iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto ir 
kompetentingų institucijų.
5. Galutinės ataskaitos yra skelbiamos.

Or. en

Pakeitimas 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą, visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus, pateikdami 
Sąjungos emblemą su nuoroda 
„ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė“, remdami veiksmus 
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tiek realiame gyvenime, tiek internete, 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Pakeitimas 251
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

2. Komisija vykdo su pagal šį 
reglamentą nustatytomis priemonėmis, jų 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
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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.

informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Vartojamos ir užtikrinamos visos 
Sąjungos kalbos, kurios yra ne tik 
Sąjungos oficialiosios kalbos, bet ir 
valstybių narių oficialiosios kalbos. Pagal 
šį reglamentą nustatytoms priemonėms 
skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 252
Markus Ferber

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 
paramos gavėjai kilusius Europos 
Parlamento narius.

Or. en

Pakeitimas 253
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
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2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 254
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienai valstybei narei pagal Priemonę 
skiriamo didžiausio finansinio įnašo (t. y. 
negrąžintinos finansinės paramos) 
apskaičiavimo metodika

Vienai valstybei narei pagal Priemonę 
skiriamo didžiausio finansinio įnašo (t. y. 
negrąžintinos finansinės paramos) ir 
didžiausios paramos paskolai 
apskaičiavimo metodika

Or. en

Pakeitimas 255
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atvirkštinį BVP vienam gyventojui; – bendrojo vidaus produkto (BVP) 
vienam gyventojui sumažėjimą 2019–
2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 256
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 pastraipos 3 įtrauka



AM\1212442LT.docx 145/158 PE657.214v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vidutinį nedarbo lygį pastaruosius 
5 metus, palyginti su ES vidurkiu (2015–
2019 m.)

– vidutinio nedarbo lygio padidėjimą 
2019–2020 m.

Or. en

Pakeitimas 257
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [OL: įrašyti datą – praėjus 
vienam mėnesiui po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomas lėšų 
paskirstymas pagal 10 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 258
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atvirkštinis BVP vienam gyventojui 
negali viršyti 150 proc. ES vidurkio;

– bendrojo vidaus produkto (BVP) 
vienam gyventojui sumažėjimas 2019–
2020 m. negali viršyti 150 proc. ES 
vidurkio;

Or. en

Pakeitimas 259
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo 3 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atskirų šalių nedarbo lygio 
nuokrypis nuo ES vidurkio negali viršyti 
150 proc. ES vidurkio;

– nedarbo lygio padidėjimas 2019–
2020 m. negali viršyti 150 proc. ES 
vidurkio;

Or. en

Pakeitimas 260
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias valstybės narės finansinis 
įnašas pagal Priemonę () nustatomas taip:

Išbraukta.

nebuvo.
nebuvo.
čia:
FS (finansinė parama) – pagal Priemonę 
skiriamas finansinis paketas, kaip 
nurodyta 5 straipsnio 1 dalies a punkte, ir 
taip pat
nebuvo.
valstybės narės įnašo raktas i, nustatytas 
kaip:
nebuvo.
kai:
nebuvo.
nebuvo.
Čia:
nebuvo.
i valstybės įnašo raktas,
nebuvo.
vienam i valstybės gyventojui tenkantis 
bendrasis vidaus produktas 2019 m.,
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nebuvo.
2019 m. svertinis vidutinis bendrasis 
vidaus produktas vienam 27 ES valstybių 
narių gyventojui,
nebuvo.
bendras i valstybės gyventojų skaičius 
2019 m.,
nebuvo.
bendras 27 ES valstybių narių gyventojų 
skaičius 2019 m.,
nebuvo.
vidutinis i valstybės nedarbo lygis 2015–
2019 m.,
nebuvo.
vidutinis 27 ES valstybių nedarbo lygis 
2015–2019 m.
Taikant metodiką kiekvienai valstybei 
narei bus skiriama toliau nurodyta 
didžiausia finansinio įnašo dalis ir suma. 
Didžiausias finansinis įnašas vienai ES 
valstybei narei
nebuvo.

Or. en

Pakeitimas 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų ir 
nustatyti finansinį įnašą atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytus tikslus ir kitus 
atitinkamus reikalavimus. Šios gairės visų 
pirma yra vertinimo kriterijų taikymo ir 

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu ir su ES taksonomijos 
reglamente nustatytais principais sudaryti 
pagrindą Komisijai skaidriai ir teisingai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir nustatyti 
finansinį įnašą atsižvelgiant į šiame 
reglamente nustatytus tikslus ir kitus 
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finansinio įnašo nustatymo, kaip 
atitinkamai nurodyta 16 straipsnio 3 dalyje 
ir 17 straipsnio 3 dalyje, pagrindas.

atitinkamus reikalavimus. Šios gairės visų 
pirma yra vertinimo kriterijų taikymo ir 
finansinio įnašo nustatymo, kaip 
atitinkamai nurodyta 16 straipsnio 3 dalyje 
ir 17 straipsnio 3 dalyje, pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 262
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos 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 junginių aspektu neutralios 
žiedinės ekonomikos ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 263
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie perėjimo 
prie skaitmeninės ir anglies junginių 
aspektu neutralios žiedinės ekonomikos 
arba dėl jos kylančių uždavinių, visų pirma 
tai, ar dėl šio plano padidės valstybės 
narės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, bus daromas 
neigiamas poveikis aplinkai arba 
padaugės neigiamų išorės veiksnių;
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Or. en

Pakeitimas 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir dėl jos kylančių 
uždavinių; jokiomis priemonėmis neturėtų 
būti daromas neigiamas poveikis 
neutralaus poveikio klimatui ES iki 
2050 m. tikslo įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie teisingo ir 
žaliojo perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralizavimo ne vėliau kaip 2050 m. ir 
Klimato teisės reglamente nustatytų ES 
bei nacionalinių tarpinių tikslų ir 
skaitmeninės pertvarkos arba dėl jos 
kylančių uždavinių įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 266
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipos b 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;

Or. en

Pakeitimas 268
Marco Campomenosi, Roman Haider

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 269
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 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.

Or. en

Pakeitimas 270
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 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.

Or. en

Pakeitimas 271
Ciarán Cuffe

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

Or. en

Pakeitimas 272
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 punkto 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.

Or. en

Pakeitimas 273
Markus Ferber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.2 Plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir tvarios ir 



AM\1212442LT.docx 153/158 PE657.214v01-00

LT

kylančių uždavinių atsparios infrastruktūros kūrimo arba dėl 
jų kylančių uždavinių

Or. en

Pakeitimas 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus ir užtikrina, 
kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai atitiktų ES taksonomijos 
reglamentą:

Or. en

Pakeitimas 275
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie klimatui ir aplinkai palankių sistemų 
kūrimo ir ekonomikos bei ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, laikantis 2030 ir 2050 m. 
išmetamo šiltnamio efektą didinančių 
dujų kiekio mažinimo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 3 pastraipos 2.2 punkto 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba ir

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nepriklausomai vertinti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos kriterijus. Veiksmais 
vienoje srityje neturėtų būti kompensuojami veiksmai kitoje srityje arba jiems neturėtų būti 
kenkiama.

Pakeitimas 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

arba ir

Or. en

Pakeitimas 278
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– numatoma, kad įgyvendinus 
numatomas priemones bus svariai prisidėta 
prie perėjimo prie anglies junginių 
aspektu neutralios žiedinės ekonomikos 
ir (arba) skaitmeninės pertvarkos keliamų 
uždavinių sprendimo,

Or. en
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Pakeitimas 279
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipos 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 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 280
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III PRIEDAS
Komisija, vertindama ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
užtikrina, kad visomis į planus 
įtrauktomis priemonėmis būtų 
visapusiškai laikomasi principo „nedaryk 
žalos“.
Atlikdama šį vertinimą Komisija 
užtikrina, kad bent nebūtų patvirtinti jokie 
planai į kuriuos įtraukta ES taksonomijos 
reglamento 17 straipsnyje arba toliau 
pateiktame klimato ir aplinkos sričių 
netaikymo sąraše nurodyta veikla:
1. investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
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sandėliavimu ar deginimu;
2. atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, eksploatacija, pritaikymas 
arba statyba;
3. hidroenergija, išskyrus investicijas į 
esamų įrenginių tvarumo didinimą;
4. augalinės kilmės biodegalai ir netvari 
bioenergija;
5. investicijos į atliekų šalinimą 
sąvartynuose;
6. investicijos į atliekų deginimo 
įrenginius tam skirtuose deginimo 
įrenginiuose arba į bendrąjį deginimą 
kituose įrenginiuose, pvz., cemento 
degimo krosnyse;
7. investicijos, kuriomis siekiama 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį vykdant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą 
(ERPF 6 straipsnis);
8. vidaus degimo varikliu varomos 
transporto priemonės;
9. aviacijos pajėgumų didinimas;
10. greitkelių plėtra;
11. LPG ir dyzelinu varomi jūrų laivai, 
išskyrus investicijas į esamų laivų 
modifikavimą, kad būtų smarkiai 
pagerintas jų energijos vartojimo 
efektyvumas ir sumažintas išmetamas 
ŠESD kiekis;
12. iškastinių dujų (LPG / SGD) 
transporto infrastruktūra;
13. cheminių produktų gamintojai, 
išskyrus saugius ir tvarius cheminius 
produktus;
14. tekstilės sektorius, išskyrus atitinkantį 
griežtus tvarumo ir žmogaus teisių 
kriterijus;
15. gyvulininkystė, išskyrus ekologišką ar 
ekstensyviąją (<0,7/ha)
16. veikla, susijusi su gyvų gyvūnų 
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naudojimu eksperimentiniais ir mokslo 
tikslais tokiu mastu, kuriuo negali būti 
užtikrinama atitiktis Europos konvencijai 
dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo 
tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų 
apsaugos;
17. medienos ruoša (miškininkystė ir 
lentpjūvės), išskyrus ištisinį sluoksnio 
ir (arba) gamtai artimos medienos ruošos 
atvejus;
18. žvejyba ir žuvų perdirbimas, išskyrus 
vykdomus trumpesniuose nei 12 metrų 
ilgio laivuose, žvejybą, vykdomą laikantis 
mažos apimties žvejybos plano, 
atsižvelgiant į moksliškai patvirtintą 
didžiausią galimą tausios žvejybos 
laimikį;
19. akvakultūra ir perdirbimas, išskyrus 
ekstensyviąsias pusiau natūralias šlapynes 
arba uždarosios grandinės recirkuliacijos 
sistemas, kuriose naudojamas visiškai 
augalinis pašaras;
20. įmonių, kurios įtrauktos į mokesčių 
tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, 
investicijos;
21. investicijos į įmones, kurios praeityje 
yra piktnaudžiavusios aplinka, žmogaus ir 
darbuotojų teisėmis ir jas pažeidusios 
arba vykdžiusios korupcinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 281
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV PRIEDAS

Or. en
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Pakeitimas 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) valstybių narių atskirai arba 
bendrai įgyvendintų reformų absoliutus 
skaičius ir išaiškinimas, pvz., tinkamas tų 
direktyvų, kurių valstybė narė nebuvo 
perkėlus iki ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano priėmimo, 
perkėlimas į nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 283
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) teisinės valstybės principo 
laikymasis atitinkamoje valstybėje narėje;

Or. en


