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11.9.2020 A9-0135/96

Pakeitimas 96
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) TPF dydis turėtų atitikti teisingos 
su klimato kaita ir aplinkos apsauga 
susijusios pertvarkos poreikius. 
Finansavimas turėtų būti teikiamas 
visoms valstybėms narėms, siekiant remti 
jų pertvarką, ypatingą dėmesį skiriant 
anglių kasybos teritorijoms, kuriose 
anglių gavyba vis dar vykdoma, taip pat 
teritorijoms, kuriose dėl laipsniško 
kasybos veiklos nutraukimo vyksta 
svarbūs struktūriniai pokyčiai;

Or. en



AM\1213087LT.docx PE655.425v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

11.9.2020 A9-0135/97

Pakeitimas 97
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
ECR frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13 , kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato, aplinkos apsaugos ir 
socialinius įsipareigojimus ir prioritetus. Į 
investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos 
investicijos, kuriomis remiami žmonės, 
bendruomenės ir vietos ekonomika ir 
kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, 
atsižvelgiant į visus Europos žaliojo kurso 
ir Europos socialinių teisių ramsčio 
tikslus. Finansuojami projektai turėtų 
padėti palaipsniui ir visiškai pereiti prie 
tvarios, neutralaus poveikio klimatui, 
netaršios ir žiedinės ekonomikos. 
Investicijos į pereinamojo laikotarpio 
energijos išteklius, pvz., gamtines dujas, 
turėtų būti remiamos, jei dėl tokių 
investicijų gerokai sumažėja į aplinką 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis ir jei kaip tvarią alternatyvą 
galima naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
dujas. Be to, jos turėtų atitikti Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 
Nr. 2020/852 12a, išskyrus atvejus, kai 
valstybė narė teritoriniame teisingos 
pertvarkos plane pagrindžia poreikį jas 
remti ir jų suderinamumą su ES 
neutralaus poveikio klimatui tikslu. 
Nuosmukį patiriantiems sektoriams, 
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skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio 
kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13 , kartu išlaikant ir didinant 
kvalifikuoto užimtumo lygį ir išvengiant 
aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir 
moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių 
technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo, junglumo, pažangaus ir 
darnaus judumo srityse, jei tokios 
priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda, atsižvelgiant į 
kiekvienos valstybės narės ekonomines, 
socialines ir energetikos ypatybes. Svarbi 
kultūros, švietimo ir bendruomenių 
kūrimo veikla vykdant pereinamojo 
laikotarpio procesą turėtų būti remiama 
atitinkamais veiksmais, kuriuos vykdant 
panaudojamas kasybos paveldas;

_________________ _________________
12a  2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
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„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 
773 final).

„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 
773 final).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/98

Pakeitimas 98
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
ECR 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 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas, 
ypatingą dėmesį skiriant investicijoms 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, 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 
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turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
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;

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).
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11.9.2020 A9-0135/99

Pakeitimas 99
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
ECR frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;

a) gamybines ir tvarias investicijas, 
pirmiausia į labai mažas įmones, MVĮ ir 
startuolius, kuriomis skatinamas darbo 
vietų kūrimas, modernizavimas, 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;

Or. en


