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(9) valstybės narės, laikydamosi 
valstybės pagalbos taisyklių, turėtų skirti 
dalinę kompensaciją tam tikriems sektorių 
ir jų pošakių įrenginiams, jei tuose 
sektoriuose ir jų pošakiuose nustatyta 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika 
dėl to, kad jiems kartu su elektros energijos 
kaina perkeliamos su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis susijusios išlaidos. 
Protokole ir jo šalių konferencijoje 
Paryžiuje priimtuose sprendimuose turi 
būti numatyta progresyviai telkti 
finansavimą klimato kaitos švelninimo 
priemonėms, perduoti technologijas ir 
stiprinti gebėjimus reikalavimus 
atitinkančiose šalyse, ypač turinčiose 
mažiausiai galimybių. Klimato kaitai 
švelninti skirtos viešojo sektoriaus lėšos ir 
toliau bus labai svarbios telkiant išteklius 
laikotarpiui po 2020 m. Todėl aukcionų 
pajamos taip pat turėtų būti naudojamos 
klimato srities veiksmams, įskaitant 
prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, 
pažeidžiamose trečiosiose šalyse 
finansuoti. Kiek lėšų bus sutelkta kovai su 
klimato kaita taip pat priklausys nuo 
numatomų nacionaliniu lygmeniu nustatytų 
veiksmų, tolesnių investicijų planų ir 
nacionalinio prisitaikymo prie klimato 
kaitos planavimo proceso užmojo ir 

(9) siekiant įgyvendinti vienodų 
veiklos sąlygų tikslą, valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos lygmeniu nustatytos 
centralizuotos sistemos, turėtų skirti dalinę 
kompensaciją tam tikriems sektorių arba jų 
dalių įrenginiams, jei tuose sektoriuose 
arba jų dalyse nustatyta didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika dėl to, kad 
jiems kartu su elektros energijos kaina 
perkeliamos su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis susijusios 
sąnaudos. Klimato kaitai švelninti skirtos 
viešojo sektoriaus lėšos ir toliau bus labai 
svarbios telkiant išteklius laikotarpiui po 
2020 m. Todėl aukcionų pajamos taip pat 
turėtų būti naudojamos klimato srities 
veiksmams, įskaitant prisitaikymą prie 
klimato kaitos padarinių, pažeidžiamose 
trečiosiose šalyse finansuoti. Kiek lėšų bus 
sutelkta kovai su klimato kaita taip pat 
priklausys nuo numatomų nacionaliniu 
lygmeniu nustatytų įpareigojančių 
veiksmų, tolesnių investicijų planų ir 
nacionalinio prisitaikymo prie klimato 
kaitos planavimo proceso užmojo ir 
kokybės. Valstybės narės taip pat turėtų 
spręsti socialinius ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo klausimus ir aukcionų pajamas 
naudoti darbuotojų, kurių darbo vietos 
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kokybės. Valstybės narės taip pat turėtų 
aukcionų pajamas naudoti darbo jėgos, 
kurios darbo vietos perkeliamos dėl 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, įgūdžių ugdymui ir 
perskirstymui į kitas sritis skatinti;

perkeliamos dėl priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo, įgūdžių ugdymui 
ir perskirstymui į kitas sritis skatinti. 
Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta 
galimybė papildyti per Sąjungos lygmeniu 
nustatytą centralizuotą sistemą skiriamą 
kompensaciją. Tokios finansinės 
priemonės neturėtų viršyti 100 % 
sąnaudų. Joms neturėtų būti taikomos 
valstybės pagalbos taisyklės ir Stabilumo 
ir augimo paktas;

Or. en
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da) 6 dalyje įterpiama nauja pastraipa:
„Valstybės narės, atsižvelgdamos į galimą 
poveikį ES vidaus rinkai, taip pat gali 
priimti nacionalines finansines 
priemones, skirtas sektoriams ar jų 
dalims, kuriems gresia reali anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, nes jie patiria 
didelių netiesioginių sąnaudų, kurios yra 
jiems kartu su elektros energijos kainomis 
perkeliamos faktinės su šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimu susijusios 
sąnaudos. Tokioms finansinėms 
priemonėms netaikomos valstybės 
pagalbos taisyklės ir Stabilumo ir augimo 
paktas. Tos nacionalinės priemonės kartu 
su pirmoje pastraipoje nurodyta parama 
neturi viršyti 100 % sąnaudų.“

Or. en


