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11.9.2020 A9-0135/78

Pakeitimas 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto ir 
aplinkos veiksmų integravimo. TPF 
nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir 
prisideda prie investicijų, kurių reikia 
bendrai siektinai reikšmei – 50 proc. 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ 
savanoriškai perkeltais ištekliais būtų 
galima visapusiškai prisidėti prie šios 
siektinos reikšmės įgyvendinimo;
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11.9.2020 A9-0135/79

Pakeitimas 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b) siekiant išspręsti konkrečią moterų 
padėtį ir vaidmenį vykstant pertvarkai, 
reikėtų skatinti lyčių lygybę;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Pakeitimas 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14 , sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ, visų pirma į tas MVĮ, kurios iš 
dalies ar visai priklauso vietos 
savivaldybėms. Gamybinės investicijos – 
tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug deramų ir 
tvarių darbo vietų ir jei jos nelemia 
perkėlimo arba nėra perkėlimo pasekmė. 
Investicijos į esamus pramonės įrenginius, 
įskaitant įrenginius, kuriems taikoma 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, 
jei jomis prisidedama prie perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m., atitinkamų santykinių taršos 
rodiklių, nustatytus nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB1414 , sumažinimo ir 
jei jomis sukuriama ir išlaikoma daug 
deramų ir tvarių darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane, turėtų būti 
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straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

tvarios ir, kai taikytina, turėtų derėti su 
principais „teršėjas moka“ ir 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, 
parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos 
valstybės pagalbos taisykles;

_________________ _________________
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/81

Pakeitimas 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
 Verts/ALE frakcijos vardu 

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti 
esama pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. TPF paramos gavimas turėtų 
priklausyti nuo nacionalinėje teisėje 
įtvirtintos teisiškai privalomos laipsniško 
anglių atsisakymo datos. Svarbu, kad 
laipsniško panaikinimo data būtų pagrįsta 
viešomis diskusijomis ir kuo platesnio 
masto pritarimu. Todėl valstybės narės, 
palaikydamos socialinį dialogą ir 
bendradarbiaudamos su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais pagal 
Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 6 
straipsnyje nustatytą partnerystės 
principą,  ir remiamos Komisijos, turėtų 
parengti teritorinius teisingos pertvarkos 
planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas 
pertvarkos procesas, laikydamosi savo 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų ir netgi galbūt viršydamos 
juose nustatytus tikslus. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų sukurti esama 
pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Pakeitimas 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą žmonėms, 
ekonomikai ir aplinkai teritorijose, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl 2030 m. Sąjungos 
energetikos ir klimato srities tikslų 
įgyvendinimo ir Sąjungos perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
tikslo, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 
.../...[Europos klimato teisės aktas], 
įgyvendinimo.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Pakeitimas 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai ir jos sistemoms skirtos 
technologijos ir infrastruktūros diegimą, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą, 
elektros energijos kaupimo technologijas 
ir tvarią atsinaujinančiąją energiją, jeigu 
tos investicijos daromos siekiant 
pakankamai dideliu mastu kurti naujas ir 
išsaugoti esamas tvarias darbo vietas;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Pakeitimas 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) investicijas į pastatų energinę 
renovaciją pagal iniciatyvą „Renovacijos 
banga“;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Pakeitimas 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) investicijas į projektus, kuriuos 
vykdant kovojama su energijos 
nepritekliumi, visų pirma socialinio būsto 
sektoriuje, ir skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, neutralaus 
poveikio klimatui požiūris ir netaršus 
centralizuotas šildymas labiausiai 
paveiktuose regionuose;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Pakeitimas 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir į darbo ieškančių 
asmenų, ypač nesimokantis, nedirbantis ir 
mokymuose nedalyvaujančio (NEET) 
jaunimo ir ilgą laiką nedirbančių asmenų 
ir tų, kurių žinios nepakankamai 
išnaudojamos arba menkos, kvalifikacijos 
kėlimą, perkvalifikavimą ir mokymą, 
turint tikslą mažinti gebėjimų, reikalingų 
teisingam perėjimui prie žaliosios taupiai 
išteklius naudojančios visuomenės, 
trūkumą;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Pakeitimas 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) lyčių lygybės skatinimą, lygias 
galimybes ir moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje bei verslumą;

Or. en


