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Pakeitimas 9
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 
tikslams. Šis reglamentas, kuriuo 
įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso (toliau – Europos 
žaliasis kursas)11nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų 
padengtos ekonominės ir socialinės 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet 
bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, kad visuotinis temperatūros 
kilimas būtų apribotas iki 1,5°C, ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
siekio, Sąjungos finansavimą sutelkiant į 
ekologijos tikslus bei Europos socialinių 
teisių ramstį. Šis reglamentas, kuriuo 
įgyvendinamas vienas iš komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso (toliau – Europos 
žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad kuo 
anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m. 
būtų išspręsti ekonominiai ir socialiniai 
perėjimo prie visiškai atsinaujinančiaisiais 
ištekliais grindžiamos, labai efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios 
neutralaus poveikio klimatui žiedinės 
ekonomikos uždaviniai bei remiami 
Sąjungos regionai ir žmonės, jiems 
teikiant socialinę, su darbo rinka susijusią 
ir ekonominę pagalbą;

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11. 11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.
12 COM(2020) 21, 2020 1 14. 12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

Or. en

Pakeitimas 10
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 
tikslams. Šis reglamentas, kuriuo 
įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso (toliau – Europos 
žaliasis kursas)11nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų 
padengtos ekonominės ir socialinės 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet 
bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų siekio, Sąjungos 
finansavimą sutelkiant į ekologijos tikslus 
bei Europos socialinių teisių ramstį. Šis 
reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas 
iš komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
(toliau – Europos žaliasis kursas)11 
nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios 
Europos investicijų plano12, kuriuo 
teikiamas specialus finansavimas pagal 
Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų 
padengtos ekonominės ir socialinės 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet 
bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11. 11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.
12 COM(2020) 21, 2020 1 14. 12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

Or. en

Pakeitimas 11
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 2019 

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
iš Sąjungos politikos tikslų. 2019 m. 
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m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba 
patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 2050 m. 
Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. 
Nors kova su klimato kaita ir aplinkos 
būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus 
naudinga visiems ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių 
visiems, ne visi regionai ir valstybės narės 
pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų 
pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų 
pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o 
pertvarka daro platesnio masto socialinį ir 
ekonominį poveikį regionams, kurie labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik 
kyla rizika, kad klimato politikos srityje 
pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus;

gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba 
patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 2050 m. 
Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. 
Nors kova su klimato kaita ir aplinkos 
būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus 
naudinga visiems ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių 
visiems, ne visi regionai ir valstybės narės 
pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų 
pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų 
pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o 
pertvarka daro platesnio masto socialinį ir 
ekonominį poveikį regionams, kurie labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik 
kyla rizika, kad klimato politikos srityje 
pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus; 

Or. fr

Pakeitimas 12
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės turi nuo pat pradžių 
atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį 
poveikį ir taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti. 
Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka 
Sąjungos biudžetui;

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės turi nuo pat pradžių 
atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį 
poveikį ir taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti įtrauki ir socialiai 
priimtina visiems, o ją įgyvendinant turi 
būti mažinama nelygybė ir nė vienas 
nepaliekamas nuošalyje. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės, taip pat 
įvairūs regioniniai ir vietos subjektai 
turėtų nuo pat pradžių atsižvelgti į jos 
socialinį ir ekonominį poveikį bei poveikį 
darbo rinkai ir taikyti visas galimas 
priemones neigiamiems padariniams 
švelninti ir teigiamiems pokyčiams – pvz., 
naujų, deramų ir tvarių darbo vietų 
kūrimui arba oro kokybės gerinimui – 
skatinti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo 
tenka Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 14
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės turi nuo pat pradžių 
atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį 
poveikį ir taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo 

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės turi nuo pat pradžių 
atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį bei 
poveikį aplinkai ir taikyti visas galimas 
priemones neigiamiems padariniams 
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atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

švelninti, užtikrinti, kad investicijos būtų 
nukreipiamos į ekonominę veiklą, kurią 
vykdant būtų daromas pats teigiamiausias 
poveikis aplinkai, o vietos ekonomikai 
suteikiama perspektyvi ilgalaikė vizija ir 
ateities iššūkiams atsparios užimtumo 
galimybės. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo 
tenka Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 15
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) fondas turi būti finansinės 
paramos ir pagalbos priemonė, taip pat 
skirta teisingai besielgiančioms šalims bei 
regionams, kurie per pastaruosius 
kelerius metus jau įdėjo daug pastangų 
siekdami tvaresnės energetikos pertvarkos 
ir ES poveikio klimatui neutralumo;

Or. it

Pakeitimas 16
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus 
poveikio klimatui pasekmes, sutelkiant 

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
pagal kuriuos mobilizuojamas mažiausiai 
1 trln. EUR tvarioms investicijoms per 
ateinantį dešimtmetį ES biudžeto ir 
susijusiomis priemonėmis remti, taikant 
Teisingos pertvarkos mechanizmą, kuris 
skirtas socialiniu požiūriu teisingam 
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Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

perėjimui prie žaliosios ekonomikos 
užtikrinti ir kuriam mobilizuojama ne 
mažiau kaip 100 mlrd. EUR, pirmiausia 
turėtų būti remiami pertvarkos poveikį 
patirsiančių regionų darbuotojai ir 
piliečiai, sykiu papildant susijusių 
programų, numatytų pagal 2021–2027 m. 
DFP, perėjimo prie žaliosios ekonomikos 
veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti 
socialines ir ekonomines pasekmes, su 
kuriomis bus susidurta siekiant Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo ir kurias 
pirmiausia patirs proceso metu 
nukentėsiantys darbuotojai, sutelkiant 
Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 17
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos 
biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui pasekmes;

Or. fr

Pakeitimas 18
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus 
poveikio klimatui pasekmes, sutelkiant 
Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
pasekmes, su kuriomis bus susidurta 
siekiant Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m., sutelkiant 
Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 19
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą 
bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – ne tik švelninti neigiamą su 
klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, 
bet ir užtikrinti bei stiprinti teigiamą 
poveikį ateityje, remiant labiausiai 
paveiktas teritorijas, jose gyvenančius 
žmones, o ypač – susijusius darbuotojus. 
Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF 
remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai 
prisidedama prie pertvarkos skatinimo ir 
spartinimo kuriant naujas tvaraus 
užimtumo galimybes, švelninant 
neigiamas socialines pasekmes bei 
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[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

finansuojant vietos ekonomikos 
įvairinimą, tvarumą ir modernizavimą. 
Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 20
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą 
bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą 
bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui;

Or. fr

Pakeitimas 21
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą 
bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – švelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus bei padėti užtikrinti teisingą 
perėjimą prie poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m. Atsižvelgiant į 
konkretų TPF tikslą, TPF remiamais 
veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama 
prie pertvarkos poveikio mažinimo 
finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą 
ir modernizavimą bei švelninant neigiamą 
poveikį užimtumui. Tai matyti iš 
konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 22
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą 

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – švelninti ir kompensuoti neigiamą 
su klimato kaita susijusios pertvarkos 
poveikį, remiant labiausiai paveiktas 
teritorijas ir susijusius darbuotojus. 
Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF 
remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai 
prisidedama prie pertvarkos poveikio 
mažinimo finansuojant vietos ekonomikos 



PE650.648v02-00 12/125 AM\1205691LT.docx

LT

bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

įvairinimą, paskirties keitimą ir 
modernizavimą bei švelninant neigiamą 
poveikį užimtumui ir gyvenimo lygiui. Tai 
matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 23
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) taikant Sąjungos paramą ir 
skiriant TPF finansavimą turi būti 
užtikrinama, kad visi reikalavimus 
atitinkantys projektai kiekvienoje 
valstybėje narėje būtų suderinami su visų 
valstybių narių pareiga pasiekti poveikio 
klimatui neutralumo nacionaliniu 
lygmeniu tikslą iki 2050 m. – tam Europos 
Parlamentas yra pritaręs savo 
rezoliucijoje (2019/2930(RSP)), o 
Europos Vadovų Taryba – savo išvadose 
(EUCO 29/19);

Or. en

Pakeitimas 24
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
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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;

susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis 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. Dėl COVID-19 pandemijos, 
padariusios didelį poveikį valstybių narių 
ekonomikai, kitoje DFP ir Europos 
ekonomikos atgaivinimo plane turėtų būti 
numatoma padidinti ir TPF skirtą sumą, o 
naujasis paskirstymo metodas turėtų būti 
pritaikytas prie naujos sistemos bei 
atitinkamai prie naujų pakeitimų. 
Pabrėžtina, kad padidinus šias lėšas būtų 
parodytas ES įsipareigojimas užtikrinti 
ekonomikos atsigavimą vadovaujantis 
darnaus vystymosi principais;

Or. en

Pakeitimas 25
Hélène Laporte

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 

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis didesniais Europos 
žaliajame kurse siūlomais Sąjungos 
užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie 
klimato aspekto integravimo. Iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;
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prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Or. fr

Pakeitimas 26
Erik Bergkvist

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 laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis 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 ir 
paskatintas perėjimas prie žaliosios 
ekonomikos, sykiu visapusiškai 
prisidedant prie naujų aukštos kokybės 
darbo vietų kūrimo, įtraukaus tvaraus 
augimo ir regioninės plėtros;

Or. en

Pakeitimas 27
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(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 laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis didesniais Europos 
žaliajame kurse siūlomais Sąjungos 
užmojais, sanglaudos politika ir 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, todėl jie svarbūs padedant 
telkti sanglaudos lėšas ES tikslų klimato 
srityje siekiui paremti;

Or. en

Pakeitimas 28
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

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 

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis 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;



PE650.648v02-00 16/125 AM\1205691LT.docx

LT

reikšmės įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 29
Victor Negrescu

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 laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis 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 galėtų būti visapusiškai prisidėta 
prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo, 
sykiu užtikrinant, kad būti prieinami 
nauji ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 30
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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 

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir įsipareigojimo siekti 
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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;

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
bei vadovaujantis 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 gali būti visapusiškai prisidėta 
prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 31
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) atsižvelgiant į dabartinę COVID-
19 sveikatos krizę, per kurią nepaprastai 
išaugo valstybių narių įsiskolinimo lygis, 
būtina, kad TPF įsteigimas neturėtų jokio 
poveikio biudžetui. Todėl jis turėtų būti 
visiškai finansuojamas iš jau turimų 
išteklių perskirstant sanglaudos politikai 
skirtų biudžeto asignavimų dalį;

Or. fr

Pakeitimas 32
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) remiantis Europos investicijų 
banko gairėmis, turėtų būti leidžiama 
finansuoti iki 75 proc. numatomų 
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Teisingos pertvarkos fondo (TPF) 
remiamo projekto išlaidų;

Or. pl

Pakeitimas 33
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 34
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius ir būti 
papildomai skiriami šalia to, ką Komisijos 
yra pasiūliusi sanglaudos politikai 2021–
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2027 m. DFP. Savanoriški įnašai, į TPF 
perkeliami iš ERPF ir ESF+, neturi 
viršyti 60 proc. TPF paramos sumos. Jie 
neturi daryti poveikio pirmaeiliam 
sanglaudos politikos vaidmeniui ir negali 
viršyti 20 proc. išteklių, iš pradžių 
valstybei narei skirtų ERPF ir ESF+ 
tikslu;

Or. en

Pagrindimas

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Pakeitimas 36
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, 
nedarant poveikio kitiems sanglaudos 
politikos tikslams ir finansiniams 
asignavimams, suplanuotiems kitiems 
pagal ERPF ir ESF+ numatytiems 
tikslams siekti;

Or. en

Pakeitimas 37
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
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Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, taip 
pat nacionalines ir regionines investicijas 
bei privatųjį kapitalą ir jokiu būdu 
neturėtų tokių investicijų pakeisti;

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti 
sanglaudos politikos išteklius, kurie 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų sumažėti 
dėl TPF išteklių;

Or. it

Pagrindimas

TPF skirti finansiniai asignavimai turėtų būti pridėti prie pagal sanglaudos politiką numatytų 
lėšų, kurios jokiomis aplinkybėmis neturėtų nukentėti dėl naujo fondo ir būti sumažintos.

Pakeitimas 39
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius ir būti 
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paimami iš šiuo metu jau turimų ES lėšų;

Or. sv

Pakeitimas 40
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

(7) TPF ištekliai turėtų padėti pasiekti 
tikslus klimato srityje, o įgyvendinant 
sanglaudos politiką šios pastangos gali 
būti remiamos;

Or. en

Pakeitimas 41
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) neskaitant 3 straipsnio 2 dalyje 
numatyto finansinio paketo, TPF ištekliai 
gali būti padidinti papildomais ištekliais, 
kuriuos Sąjungos biudžete pagal metinę 
biudžeto procedūrą paskiria biudžeto 
valdymo institucija. Be to, TPF finansinis 
paketas gali būti padidintas papildomais 
valstybių narių įnašais ir kitais ištekliais, 
kaip nustatyta taikytiname pagrindiniame 
akte, bei prilygti išorės asignuotosioms 
pajamoms, kaip ir Finansinio reglamento 
21 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytais 
atvejais;

Or. en
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Pakeitimas 42
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) teisinga pertvarka turėtų būti 
naujojoje 2021–2027 m. DFP numatytas 
horizontalusis politikos principas ir, savo 
ruožtu, pakankamai finansuojamas. TPF 
turėtų būti laikomas ne savarankiška 
finansavimo priemone, o papildančia 
kitas finansavimo schemas, kuriomis 
užtikrinamas teisingas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui visiems;

Or. en

Pakeitimas 43
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas salų arba 
retai gyvenamiems ir atokiems regionams, 
kuriuose įgyvendinti energetikos 



AM\1205691LT.docx 23/125 PE650.648v02-00

LT

pertvarką siekiant neutralaus poveikio 
klimatui yra sunkiau;

Or. en

Pakeitimas 44
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro, 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės arba su neutralaus 
poveikio klimatui tikslu nesuderinamų 
produktų gamybos, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo iki 2050 m. pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 45
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
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kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų apimti visas valstybes 
nares, o jo finansinių išteklių paskirstymas 
turėtų priklausyti nuo valstybės narės į 
Sąjungos biudžetą mokamo įnašo;

Or. fr

Pakeitimas 46
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
ir, mažesniu mastu, nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, 
kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba 
kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo 
prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios 
neturi finansinių priemonių, bus ypač 
sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas 
valstybes nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

Or. pl

Pakeitimas 47
Victor Negrescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes 
nares, tačiau paskirstant jo finansinius 
išteklius turėtų būti remiamos valstybės 
narės, kurioms parama būtina, 
atsižvelgiant į jų finansinį pajėgumą skirti 
investicijas, reikalingas perėjimui prie 
poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 48
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekdama nustatyti tinkamą TPF 
finansinę programą, Komisija turėtų 
nustatyti turimų asignavimų metinį 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, remdamasi 
objektyviais kriterijais;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 49
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Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekdama nustatyti tinkamą TPF 
finansinę programą, Komisija turėtų 
nustatyti turimų asignavimų metinį 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, remdamasi 
objektyviais kriterijais;

(9) siekdama parengti tinkamą TPF 
finansinę programą, Komisija turėtų 
nustatyti dukart per metus atliekamą 
turimų asignavimų paskirstymą kiekvienai 
valstybei narei pagal investicijų į darbo 
vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
remdamasi objektyviais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 50
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

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 

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato, socialinius ir aplinkos 
apsaugos prioritetus. Investicijų sąraše 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
investicijoms, kuriomis būtų remiami 
žmonės, darbo vietų kūrimas ir vietos 
ekonomika bei kurios būtų tvarios 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, 
atsižvelgiant į visus Europos socialinių 
teisių ramsčio ir Europos žaliojo kurso 
tikslus ir sykiu apsaugant, išsaugant ir 
stiprinant Sąjungos gamtinį kapitalą bei 
gerinant sveikatą ir gerovę su aplinka 
susijusios rizikos ir poveikio požiūriais. 
Finansuojamais projektais turėtų būti 
prisidėta prie to, kad vėliausiai 2050 m. 
būtų pereita prie išteklius efektyviai 
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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 
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;

naudojančios neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos. Parama nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pvz., energijos 
gamybos iš anglių, lignito, durpių, dujų, 
naftos ir degiųjų skalūnų arba šio 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, turėtų 
būti susieta su griežta sąlyga, kad šios 
veiklos bus laipsniškai atsisakyta, o ją 
teikiant didelis dėmesys turėtų būti 
skiriamas darbo vietų kūrimui ir vietos 
ekonomikos atsparumo stiprinimui, 
siekiant įveikti galimo darbo vietų 
praradimo problemą. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, teikiant 
paramą turėtų būti skatinama nauja veikla 
diegiant naujas technologijas, inovacijas 
darbo vietoje, 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, sykiu išsaugant ir 
didinant užimtumo lygį bei išvengiant 
aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ įgyvendinimui priimant 
visus sprendimus dėl investicijų, taip pat 
tokiems ekologiškiems sektoriams, kaip 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sektorius, arba bet kuriems sektoriams, 
kuriuose remiamas, propaguojamas ir 
skatinamas efektyvus išteklių naudojimas 
ir žiedinė ekonomika, ir tiems sektoriams, 
kuriuose skatinamos inovacijos ir 
moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių 
technologijų srityje bei skaitmeninimo ir 
junglumo srityse. Tokiomis priemonėmis 
turėtų skatinama kurti žaliąsias tvarias ir 
deramas darbo vietas, švelninti neigiamas 
socialines pasekmes ir paspartinti 
perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos, kad tai įvyktų 
vėliausiai 2050 m.;

_________________ _________________
13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 

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

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

Or. en

Pakeitimas 51
Eero Heinäluoma

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 

(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. Parama nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pvz., energijos 
gamybos iš anglių, lignito, durpių ir 
degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio 
kuro gavybos sektoriams, turėtų būti 
susieta su laipsnišku tokios veiklos 
nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu. 
Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, teikiant paramą 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 
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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 ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

2050 m. tikslą13, sykiu išsaugant ir 
didinant užimtumo lygį bei išvengiant 
aplinkos būklės blogėjimo. Parama turėtų 
būti prieinama ir netiesioginiams 
sektoriams bei ryšium su darbo vietomis, 
priklausančiomis nuo iškastinio kuro 
vertės grandinių ir procesų, kurių metu 
išmetamas didelis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, pvz., 
darbuotojams perkvalifikuoti. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
veiklai, kuria 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;

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

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 

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Investicijos laikytinos 
atitinkančiomis reikalavimus tik jeigu jos 
suderinamos su Sąjungos tikslais klimato 
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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 
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;

ir aplinkos srityse bei ES tvarių finansų 
taksonomija. 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. Parama nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pvz., energijos 
gamybos iš anglių, lignito, durpių ir 
degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio 
kuro gavybos sektoriams, 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 
išsaugant ir didinant užimtumo lygį bei 
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 ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

Įtraukiant nuorodą į ES tvarių finansų taksonomiją, užtkrinamas didesnis politikos ir ES 
biudžeto išlaidų suderinamumas.

Pakeitimas 53
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) TPF taip pat turėtų būti 
naudojamasi investicijoms į socialinius, 
švietimo, sveikatos ir kultūros projektus 
paremti, visų pirma regionuose, kurie yra 
priklausomi nuo anglies dioksidu itin 
taršios ekonomikos ir patiria neigiamą 
struktūrinio perėjimo prie efektyviai 
išteklių naudojančios ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
poveikį. Nevienodos galimybės 
reikalavimus atitinkančiuose regionuose 
pirmiausia neigiamai veikia prieigą prie 
švietimo, kultūros, bendruomeninių, 
sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų. Stiprios vietos bendruomenės 
kūrimas ir pažeidžiamų grupių 
integravimas į visuomenę 
nediskriminuojant gali sustiprinti 
ekonomines galimybes ir užtikrinti 
teisingą pertvarką visiems. Tai padėtų 
užtikrinti, kad pertvarkomuose regionuose 
gyvenantys žmonės, įskaitant dirbančius 
socialinės ekonomikos srityje, kuri yra 
labai nepaprastai svarbi vietos 
ekonomikos plėtrai ir socialinei rinkos 
ekonomikai, galėtų naudotis 
kokybiškomis viešosiomis ir visuotinės 
svarbos paslaugomis, siekiant paremti 
socialiniu požiūriu teisingą pertvarką, 
kurią įgyvendinant nė vienas nebūtų 
paliktas nuošalyje;
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Or. en

Pakeitimas 54
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Teisingos pertvarkos mechanizmo 
paskirtis – palengvinti nuo iškastinio kuro 
priklausomų regionų, kurių plėtra 
grindžiama poveikį aplinkai darančia 
veikla, pertvarką. Nuo XX amžiaus 
pabaigos tarptautinė konkurencija yra 
pagrindinė deindustrializacijos priežastis 
daugelyje Sąjungos užimtumo zonų. 
Kadangi šie regionai buvo priversti 
pradėti pertvarkos procesą, kurį jie dar 
turi užbaigti, jie taip pat nusipelno 
pasinaudoti šiuo mechanizmu. Todėl bet 
koks projektas, kuriuo siekiama užbaigti 
regionų, kuriuos labiausiai paveikė 
deindustrializacija, ypač buvusių kasybos 
zonų, pertvarką, turėtų būti laikomas 
atitinkančiu TPF reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 55
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Teisingos pertvarkos fondo lėšomis 
turėtų būti remiama veikla ir diegiamos 
technologijos, kurios būtų tvarios ilgą 
laiką ir kurių įgyvendinimas 
nepriklausytų nuo subsidijų po pradinio 
pastiprinimo. Dėl remiamos veiklos 
neturėtų būti trikdomas mažo anglies 
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dioksido kiekio alternatyvų vystymas ir 
diegimas bei sukuriamas turto 
susaistymas, nesuderinamas su poveikio 
klimato neutralumui tikslu, atsižvelgiant į 
to turto ekonominio naudingumo 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 56
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

(11) siekiant apsaugoti žmonių grupes, 
kurioms greičiausiai labiausiai reikės 
paramos su klimato kaita susijusiai 
pertvarkai įgyvendinti, TPF lėšomis turėtų 
būti finansuojamas nukentėjusių 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir 
perkvalifikavimas, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausiesiems, kaip 
apibrėžta [ESF+ reglamente], siekiant 
padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių ir užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą visuose sektoriuose, taip pat 
rengti aktyvios darbo rinkos ir įgūdžių 
lavinimo politiką, skirtą į ateitį 
orientuotiems sektoriams ir užimtumui, 
pagalbą dėl pertvarkos nukentėjusiems 
žmonėms ir tinkintą pagalbą visų 
kategorijų darbo ieškantiems asmenims bei 
užtikrinti visoms asmenų grupėms 
vienodas galimybes įsitraukti į darbo rinką 
nepatiriant diskriminacijos ir aktyviai 
integruotis į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 57
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Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką. 
Visuotinis su klimato kaita susijusios 
pertvarkos ir Teisingos pertvarkos 
mechanizmo bei TPF tikslas turėtų būti 
grynojo poveikio užimtumui užtikrinimas 
kuriant naujas aukštos kokybės darbo 
vietas;

Or. en

Pakeitimas 58
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, ypač 
priklausančius pažeidžiamoms grupėms 
arba kenčiančius dėl energijos 
nepritekliaus, TPF taip pat turėtų apimti 
paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems 
prisitaikyti prie skaitmeninės raidos ir 
naujų užimtumo galimybių, taip pat 
pagalbą darbo ieškantiems asmenims 
ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į 
darbo rinką;
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Or. en

Pakeitimas 59
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant TPF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų 
prisidedama prie pagarbos vyrų ir moterų 
lygybei bei jos skatinimo, kaip nustatyta 
SESV 8 straipsnyje. Vertinimai rodo, jog 
svarbu, kad į lyčių lygybės tikslus būtų 
laiku ir nuosekliai atsižvelgiama visais 
veiksmų programų rengimo, stebėsenos, 
įgyvendinimo ir vertinimo aspektais ir 
etapais, todėl ragina užtikrinti, kad 
planavimo ciklas apimtų poveikio lytims 
vertinimus, biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą ir stebėsenos 
lyčių aspektu grindžiamu požiūriu 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 60
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) TPF tenka svarbus vaidmuo 
švelninant socialines pasekmes, kuris 
neapsiriboja vien tik ekonomika, todėl jis 
neturėtų būti viso labo verslo investicijų 
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priemonė. Pertvarka gali nemažai 
pareikalauti iš sunkumus patiriančių 
regionų ir juose gyvenančių žmonių. 
Rizika apima ne tik darbo vietų 
praradimą, bet ir vietos mokestinių 
pajamų netekimą bei darbuotojų 
migraciją, o tai reiškia, kad užnugaryje 
paliekami jauni ir vyresnio amžiaus 
žmonės bei galbūt nutraukiamas kai kurių 
paslaugų teikimas (visų pirma 
angliakasiams). Todėl investicijos į 
socialinę infrastruktūrą, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio paslaugas 
paveiktuose regionuose gyvenantiems 
žmonėms ir kompensuoti paslaugų 
praradimą, yra pagrindinis dėmuo 
siekiant, kad pertvarka būtų socialiniu 
požiūriu teisinga ir kad nė vienas nebūtų 
paliktas nuošalyje. TPF planavimas 
pirmiausia turėtų apimti priemones, 
kuriomis būtų užkertamas kelias 
nuosmukiui ir užtikrinama, kad vietos 
gyventojai pritartų pokyčiams ir kad būtų 
švelninamas jų poveikis lytims, taip pat 
kad būtų gerinama vietos bendruomenių 
subjektų veikla ir infrastruktūra, susijusi 
su sveikatos ir socialinėmis paslaugomis 
bei vietos demokratija;

Or. en

Pakeitimas 61
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

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 

(12) siekiant skatinti teritorijų, kurioms 
papildoma parama būtina pertvarkai 
įgyvendinti, įvairinimą, TPF turėtų remti 
darbo vietų kūrimo potencialo turinčias 
gamybines investicijas į žaliąsias ir tvarias 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
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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 
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;

investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
ekologiško, deramo ir tvaraus užimtumo. 
Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ 
įmones turėtų būti remiamos tik jeigu jos 
būtinos darbo vietų praradimui dėl 
pertvarkos švelninti ir jeigu jomis 
remiamas visa apimantis TPF tikslas, t. y. 
paspartinti perėjimą prie klimato kaitos 
poveikiui atsparios žiedinės ekonomikos, 
sukuriant daug darbo vietų arba remiant 
daugelio jų pritaikymą, taip pat jeigu 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 su sąlyga, kad jomis 
prisidedama prie perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
ir atitinkamų santykinių taršos rodiklių, 
nustatytų nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo, taip pat su 
sąlyga, kad naudojantis jomis apsaugoma 
daug deramų ir tvarių darbo vietų. Visos 
tokios investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane, būti tvarios ir 
atitikti principą „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, be to, į TPF 
taikymo sritį neturėtų būti įtraukiamos 
investicijos į iškastinio kuro 
infrastruktūrą. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, 
parama įmonėms 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;

_________________ _________________
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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

Pakeitimas 62
Petros Kokkalis

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 

(12) siekiant skatinti 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 turėtų būti remiamos tik 
jeigu jos būtinos darbo vietų praradimui 
dėl pertvarkos švelninti sukuriant arba 
apsaugant daug darbo vietų ir jeigu 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. ir atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytų 
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. Šiomis 
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apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
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;

investicijomis turėtų būti atsižvelgiama į 
principą „teršėjas moka“ ir jos neturėtų 
būti laikomos palankia galimybe 
pramonės įrenginiams pasipelnyti 
parduodant apyvartinių taršos leidimų 
perviršį. Neturėtų būti įtraukiamos ir 
investicijos į tokias iškastinio kuro 
technologijas, kaip anglies dioksido 
surinkimas ir saugojimas bei veikiančių 
įrenginių išmetamųjų teršalų normos 
gerinimas, kadangi jomis nebūtų prisidėta 
prie tikslo iki 2050 m. užtikrinti neutralų 
poveikį klimatui. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, 
parama įmonėms 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;

_________________ _________________
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

Pakeitimas 63
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

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 

(12) siekiant skatinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
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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 
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;

arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones turėtų būti remiamos tik 
jeigu jos būtinos darbo vietų praradimui 
dėl pertvarkos švelninti sukuriant arba 
apsaugant daug darbo vietų ir jeigu 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. ir atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytų 
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 
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. Gamybinėmis investicijomis į 
įmones neturėtų būti iškraipoma įmonių 
tarpusavio konkurencija;

_________________ _________________
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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Pakeitimas 64
Erik Bergkvist

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 
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 

(12) siekiant pagerinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą 
ir perorientavimą, 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 turėtų 
būti remiamos tik jeigu jos būtinos darbo 
vietų praradimui dėl pertvarkos švelninti 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jeigu 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, nustatytų 
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 
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 
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punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

_________________ _________________
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

Pakeitimas 65
Clotilde Armand

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 

(12) siekiant skatinti 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 turėtų būti remiamos tik 
jeigu jos būtinos darbo vietų praradimui 
dėl pertvarkos švelninti sukuriant arba 
apsaugant daug darbo vietų ir jeigu 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, nustatytų 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
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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 
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;

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 
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 dalyje 
išvardytas kategorijas laikomos 
remiamomis vietovėmis;

_________________ _________________
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

Pagrindimas

Support to productive investment should be accessible for all the purposes listed under Article 
107(3) TFEU, including point (b) of Article 107(3) TFEU providing for the execution of an 
important project of common European interest, including transport infrastructure projects. 
Such flexibility will allow most affected areas to compensate the transition efforts by benefits 
resulting from better transport connectivity. In addition, productive investment in culture and 
heritage enabled under point (d) of Article 107(3) TFEU is an efficient way or repurposing 
industrial sites and using the old structures for creative industry purposes. Productive 
investment in other categories must be admissible under point (e) of Article 107(3) if 
compatible with the objectives of the transition plan.

Pakeitimas 66
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos (12) siekiant skatinti pertvarkos 
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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 
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;

paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas. 
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 turėtų būti remiamos, jeigu jos 
prisideda prie darbo vietų praradimo dėl 
pertvarkos mažinimo sukuriant arba 
apsaugant daug darbo vietų ir jeigu 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, nustatytų 
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 
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;

_________________ _________________
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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Or. pl

Pakeitimas 67
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ES valstybės pagalbos taisyklės 
turi būti lanksčios, kad reikalavimus 
atitinkantys regionai, kuriuose vyksta 
pertvarka, galėtų pritraukti privačias 
investicijas. Todėl rengdama naujas 
gaires Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į 
struktūrinių pokyčių atitinkamuose 
regionuose problemas, siekiant užtikrinti, 
kad šiems regionams būtų suteikta 
pakankamai lankstumo įgyvendinti savo 
projektus socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu perspektyviu būdu;

Or. en

Pakeitimas 68
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) įtrauki politika ir strategijos yra 
būtinos siekiant išvengti nelygybės 
didėjimo teisingos pertvarkos proceso 
metu. Socialinės sanglaudos skatinimas 
turėtų būti pagrindinis paramos pagal 
TPF principas, kuriuo skatinama lyčių 
lygybė, geresnės sąlygos migrantams ir 
pabėgėliams, jauniems ir vyresnio 
amžiaus darbuotojams bei žemos 
kvalifikacijos darbuotojams ir 
užtikrinama, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje;
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Or. en

Pakeitimas 69
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) TPF turėtų remti investuojančias 
įmones, ypač MVĮ. Siekiant išvengti 
nenumatyto pasipelnymo efekto, TPF 
ištekliai turėtų būti skiriami su sąlyga, 
kad atitinkamos šalies teritorijoje bus 
išlaikytos darbo vietos ir gamyba;

Or. fr

Pakeitimas 70
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Teisingos pertvarkos fondo 
teikiama parama gamybinėms 
investicijoms į įmones, kurios nėra MVĮ, 
neturėtų apsiriboti tik tomis vietovėmis, 
kurios pagal galiojančias valstybės 
pagalbos taisykles remiantis SESV 107 
straipsnio 3 dalies a ir c punktais atitinka 
reikalavimus valstybės pagalbai gauti. 
Priešingai, valstybės pagalbos taisyklės 
turėtų sudaryti sąlygas visiems regionams 
gauti paramą iš TPF siekiant veiksmingai 
kovoti su darbo vietų praradimo grėsme 
ankstyvame etape. Tai taip pat turėtų būti 
užtikrinta atitinkamai pritaikant Bendrąjį 
bendrosios išimties reglamentą;

Or. en
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Pakeitimas 71
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) vietovėms, kurias labiausiai 
paveiks perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, turėtų būti 
suteikta galimybė kuo anksčiau aktyviai 
imtis veiksmų dėl susijusių struktūrinių 
pokyčių. Tam reikia pakoreguoti valstybės 
pagalbos teisės aktus, pvz., Europos 
Komisijai priimant naujas gaires pagal 
SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą 
arba c punktą, kad būtų užtikrinta, jog 
pagal taikytinas taisykles pagalba būtų 
leidžiama, neatsižvelgiant į remiamų 
regionų statusą;

Or. en

Pakeitimas 72
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF 

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF+) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus;
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ištekliai turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. 
Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose;

Or. en

Pakeitimas 73
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF+) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Teikiant 
papildomą finansavimą iš ERPF ir ESF+ 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti 
mažinami finansiniai asignavimai, skirti 
šių programų ir sanglaudos politikos 
tikslams pasiekti. Atitinkamos iš ERPF ir 
ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti 
veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose.

Or. it

Pakeitimas 74
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
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Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų būti reikalaujama 
parengti atskirą TPF programą. Pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] 21a 
straipsnį TPF ištekliai turėtų būti padidinti 
papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. 
Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 75
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF+) arba Sanglaudos fondo, 
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prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
gali būti padidinti papildomu finansavimu 
iš ERPF ir ESF+, kai toks papildomumas 
yra pagrįstas ir netrukdo vietos lygmeniu 
siekti tikslų, kuriems įgyvendinti 
skiriamos ERPF ir ESF+ lėšos. 
Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 76
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF 
ištekliai turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. 
Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose;

(13) siekiant suteikti lankstumo ir 
nuoseklumo TPF išteklių pagal investicijų 
į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą programavimui, valstybės narės, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su vietos 
ir regionų valdžios institucijomis ir 
socialiniais partneriais, turėtų 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF+) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Kaip alternatyva galėtų būti 
parengta atskira TPF programa, jei dėl 
objektyvių aplinkybių tokia veiksmų eiga 
yra pateisinama;

Or. en

Pakeitimas 77
Victor Negrescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą, 
finansuojamą iš nuosavų ar naujų 
išteklių, arba programuoti TPF išteklius 
pagal vieną ar kelis specialius programos, 
remiamos Europos regioninės plėtros 
fondo (toliau – ERPF), „Europos socialinio 
fondo +“ (toliau – ESF+) arba Sanglaudos 
fondo, prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
galėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 78
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą arba 
programuoti TPF išteklius pagal vieną ar 
kelis specialius programos, remiamos 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF), „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF+) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
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[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
gali būti padidinti papildomu finansavimu 
iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos iš ERPF ir 
ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti 
veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose;

Or. en

Pakeitimas 79
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) pagal Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai gali būti 
padidinti papildomu finansavimu iš 
ERPF ir ESF+. Atitinkamos iš ERPF ir 
ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti 
veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Biudžeto 
valdymo institucija TPF išteklius gali 
padidinti vykstant metinei biudžeto 
procedūrai;

Or. en

Pagrindimas

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Pakeitimas 80
Moritz Körner
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) pabrėžia, kad TPF turi būti 
laikomasi Europos teisės aktų dėl 
valstybės pagalbos, o dabartinė valstybės 
pagalbos sistema nustos galioti 2020 m. 
Ragina Komisiją rengiant naują sistemą 
atsižvelgti į su struktūriniais pokyčiais 
anglių pramonės regionuose susijusias 
problemas, tokiu būdu užtikrinant, kad 
anglių pramonės regionams būtų suteikta 
pakankamai lankstumo laipsniškai 
atsisakyti anglių socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu perspektyviu būdu;

Or. en

Pakeitimas 81
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) įgyvendinant TPF išteklius turi 
būti kuo labiau sumažinta fondo paramos 
gavėjams ir visiems susijusiems 
subjektams tenkanti administracinė našta 
ir išlaidos, atsižvelgiant į BNR nustatytas 
supaprastinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 82
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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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 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. Be to, teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turi derėti su 
atitinkamomis teritorinėmis strategijomis, 
nurodytomis Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] [23] straipsnyje, įskaitant 
pažangiosios specializacijos strategijas 
(S3), nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus ir Europos 
socialinių teisių ramstį, kad būtų sukurtas 
ir įgyvendintas Teisingos pertvarkos 
fondas, apimantis strateginį vietos, 
regioninių, nacionalinių ir Sąjungos 
pastangų įvairinti regionų ekonomiką 
koordinavimą, kartu užtikrinant teisingą 
ir sąžiningą pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 83
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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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. Todėl paramą gaunantys 
valstybių narių regionai, 
bendradarbiaudami su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
pilietinę visuomenę ir atitinkamas vietos 
bendruomenes, ir remiami Komisijos, 
turėtų parengti teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai 
aprašytas pertvarkos procesas, įskaitant 
darbo vietų kūrimo priemones, investicijas 
į vietos socialinę infrastruktūrą, 
atsižvelgdami bent į savo nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų užmojus, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramstį. 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 tarp visų susijusių subjektų ir 
sektorių. Esama platforma turėtų būti 
visapusiškai naudojama geriausios 
praktikos pavyzdžiams skleisti planavimo 
etape;

Or. en

Pakeitimas 84
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 

(14) norint gauti bet kokią finansinę 
paramą iš ES biudžeto, įskaitant TPF, 
turėtų būti privaloma gerbti pagrindines 
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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;

Sąjungos vertybes, kaip antai teisinės 
valstybės principą, ir jų laikytis. TPF 
paramą gaunančios valstybės narės turėtų 
įsipareigoti pasiekti ES 2050 m. 
neutralaus poveikio klimatui tikslą. 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;

Or. en

Pakeitimas 85
Hélène Laporte

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 

(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 
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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;

pasinaudoti esama pertvarkomiems anglių 
pramonės regionams skirta platforma ir jau 
įgyta patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 86
Victor Negrescu

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 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 dvišalei ir daugiašalei 
paramai, keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 87
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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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 pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos 
Komisijos, parengs teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, kuriuose bus 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;

Or. en

Pakeitimas 88
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) visos valstybės narės turėtų pritarti 
ES tikslui iki 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą, kad ekologinė 
pertvarka būtų sėkminga. Valstybėms 
narėms, kurios dar nėra įsipareigojusios 
įgyvendinti šio tikslo, turėtų būti suteikta 
galimybė tik iš dalies pasinaudoti savo 
nacionaliniais asignavimais pagal TPF, 
kol jos tai padarys. Tokiu atveju 
pirmenybė turėtų būti teikiama tų 
valstybių narių, kurios įsipareigojo 
įgyvendinti šį tikslą, regionams;



AM\1205691LT.docx 59/125 PE650.648v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 89
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti ilgalaikį 
pertvarkos ir TPF veiksmingumą ir 
teigiamą poveikį, Komisijai reikės rinkti 
duomenis, kurie leistų geriau prognozuoti 
įgūdžius, reikalingus įvairiems sektoriams 
ir pramonei, kad jie galėtų prisitaikyti prie 
pokyčių, kurių reikia naujai žaliajai 
ekonomikai, ir visų pirma parengti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo scenarijų poveikio užimtumui 
modelius. Duomenys turėtų būti skelbiami 
laikantis lyčių desegregacijos principo;

Or. en

Pakeitimas 90
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
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susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą 
turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. Planuose turėtų būti 
išsamiai nurodyta sinergija ir 
papildomumas su kitomis Sąjungos 
programomis ir Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčiais ir, kai tinkama, 
Modernizavimo fondu, siekiant patenkinti 
nustatytus vystymosi poreikius. TPF 
finansinę paramą turėtų teikti tik pagal 
pertvarkos planus vykdomoms 
investicijoms. Teritoriniai teisingos 
pertvarkos planai turėtų būti Komisijos 
patvirtintų programų (remiamų ERPF, 
ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 91
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Clotilde Armand, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, padidinti užimtumą ir 
užkirsti kelią aplinkos būklės blogėjimui, 
visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar 
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susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. 
Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų 
teritorijų uždaviniai bei poreikiai ir 
nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, 
kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato 
kaitos poveikiui atsparios ekonominės 
veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie 
poveikio klimatui neutralumo ir Žaliojo 
kurso tikslus, vystymas. TPF finansinę 
paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos 
planus vykdomoms investicijoms. 
Teritoriniai teisingos pertvarkos planai 
turėtų būti Komisijos patvirtintų programų 
(remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo 
arba TPF lėšomis) dalis;

kita šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršia veikla susijusių įrenginių 
pertvarkymo ar uždarymo. Šios teritorijos 
turėtų būti tiksliai nustatytos ir gali 
priklausyti didesniems vienetams, 
pavyzdžiui, NUTS 3 lygio regionams, arba 
juos atitikti. Planuose turėtų būti išsamiai 
aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei 
poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai 
reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų 
perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo ir Žaliojo kurso tikslus, 
vystymas. TPF finansinę paramą turėtų 
teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 92
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su kietojo 
iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
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uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą 
turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą 
turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų, 
kai tinkama, ERPF, ESF+, Sanglaudos 
fondo arba TPF lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 93
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, turėtų teikti pirmenybę 
strategijų „iš apačios į viršų“ priėmimui, 
užtikrinant aktyvų atitinkamų valdžios 
institucijų, ekonominių ir socialinių 
partnerių iš visų veiklos sektorių ir kitų 
atitinkamų pilietinės visuomenės 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą. Kad 
vietos lygmens veiksmai būtų veiksmingi, 
suinteresuotieji subjektai paveiktų 
teritorijų lygmeniu, jei įmanoma, turėtų 
aktyviai dalyvauti rengiant teritorinius 
teisingos pertvarkos planus;

Or. en

Pakeitimas 94
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) atsižvelgiant į didžiules pastangas, 
kurias įmonės turi dėti kovodamos su 
COVID-19 krizės padariniais, 
nacionalinėms valdžios institucijoms, 
įmonėms ir kitiems subjektams, 
prašantiems finansavimo iš TPF, 
padedama taikant paprastą, išsamų ir 
lengvai valdomą paraiškų ir ataskaitų 
teikimo procesą, kuris leidžia užtikrinti 
tikslinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 95
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybių narių prašymu Komisija 
turėtų teikti techninę pagalbą, jei jos 
neturi reikiamų administracinių 
pajėgumų arba susiduria su sunkumais 
rengdamos teritorinius teisingos 
pertvarkos planus;

Or. en

Pakeitimas 96
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
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rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo ir Reglamento 
(ES) .../... [naujasis BNR], turėtų turėti 
galimybę taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

Or. en

Pakeitimas 97
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

(16) siekiant, kad naujų TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybę taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

Or. en

Pakeitimas 98
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 

(16) siekiant užtikrinti, kad naudojant 
TPF išteklius būtų pasiekti numatyti 
rezultatai, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
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nepasiekiamos; nepasiekiamos;

Or. en

Pakeitimas 99
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kadangi Europos semestro 
procesas daro poveikį TPF 
programavimui, vietos ir regionų valdžios 
institucijos turi būti veiksmingai įtrauktos 
kaip pagrindinės partnerės į Europos 
semestro dialogą. Šis aktyvesnis vietos ir 
regionų valdžios institucijų dalyvavimas 
Europos semestre padės jame geriau 
integruoti sanglaudos politikos 
partnerystę ir daugiapakopį valdymą į 
ekonominės politikos koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 100
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant nustatyti tinkamą TPF 
finansinę programą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti 
kiekvienai valstybei narei skiriamų 
asignavimų metinį paskirstymą pagal I 
priedą;

(18) siekiant nustatyti tinkamą TPF 
finansinę programą, Komisijai turėtų būti 
suteikti deleguotieji įgaliojimai nustatyti 
kiekvienai valstybei narei skiriamų 
asignavimų metinį paskirstymą pagal I 
priedą. Gerokai padidinus TPF išteklius 
turėtų būti parengtas persvarstytas 
paskirstymo metodas, kuriame geriau 
atsižvelgiama į kitus tiesiogiai ar 
netiesiogiai pertvarkos paveiktus 
sektorius;
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Or. en

Pakeitimas 101
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) I priede išsamiai aprašytu TPF 
išteklių paskirstymo metodu turėtų būti 
užtikrinta, kad anksčiau valstybių narių ir 
regionų padarytos investicijos ir veiksmai, 
skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimui mažinti, būtų tinkamai 
pripažinti ir į juos būtų tinkamai 
atsižvelgta. Labai svarbu, kad ES ir toliau 
pirmautų socialiai sąžiningo ir teisingo 
perėjimo prie žaliosios ekonomikos srityje 
siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimą 
ir pereiti prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, teikdama 
pritaikytą paramą valstybėms narėms ir jų 
regionams, kurie jau pradėjo investuoti į 
pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 102
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą asmenų 
grupėms ir teritorijoms, kurioms reikia 
papildomos paramos siekiant pereiti prie 
visiškai atsinaujinančiaisiais ištekliais 
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ekonomikos iki 2050 m. grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m., ir paversti iššūkius 
galimybėmis, visų pirma naujų deramų ir 
tvarių žaliųjų darbo vietų kūrimo ir 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei 
perkvalifikavimo, švietimo ir mokymo 
srityse, siekiant skatinti naują ekonomikos 
modelį, kuris užtikrintų klestėjimą ir 
gerovę, kartu mažindamas neigiamą 
poveikį klimatui.

Or. en

Pakeitimas 103
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. Parama taip pat 
teikiama bent visoms ES anglių kasybos 
teritorijoms, kuriose vis dar išgaunama 
anglis, ir teritorijoms, kuriose po 
laipsniško kasybos veiklos nutraukimo 
vyksta svarbūs struktūriniai pokyčiai.

Or. en

Pakeitimas 104
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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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).

Or. fr

Pakeitimas 105
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., užtikrinant, kad 
iki 2050 m. visos valstybės narės pasiektų 
neutralaus poveikio klimatui tikslą.

Or. en

Pakeitimas 106
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

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 

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

Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m.

Or. en

Pakeitimas 107
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius. Investicijomis turėtų 
būti siekiama sumažinti dėl pertvarkos 
prarastų darbo vietų skaičių, remiant 
pertvarkymą ir naujų darbo vietų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 108
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse.

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, atsižvelgdamas į visa 
apimančius Europos žaliojo kurso tikslus, 
o ypač – visos Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, kaip apibrėžta Europos 
klimato teisės akte, ir juos remdamas, kad 
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būtų sprendžiami klimato ir 
aplinkosaugos uždaviniai, kartu 
užtikrinant teisingą pertvarką, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje. TPF išimtinai 
remia 4 straipsnio 2a–2d dalyse nurodytą 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 109
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse.

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, visų pirma regionuose, 
kurie labai priklauso nuo anglių ir lignito 
kasybos ir deginimo.

Or. pl

Pagrindimas

Sektorius, kurį pirmą ir labiausiai paveiks energetikos pertvarka, yra anglių ir lignito kasyba. 
Diskusijos dėl teisingo perėjimo prasidėjo nuo sunkios padėties šiame sektoriuje. Todėl 
užimtumas šiame sektoriuje turėtų būti laikomas svarbiausiu paramos skyrimo kriterijumi.

Pakeitimas 110
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 18,75 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis. TPF ištekliai 2021–
2027 m. laikotarpiui atitinkamais atvejais 
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Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

gali būti padidinti, kai tai laikoma 
tikslinga, biudžeto valdymo institucijai 
pagal metinę biudžeto procedūrą 
papildomai skiriant išteklių iš Sąjungos 
biudžeto. Be to, TPF finansinis paketas 
gali būti padidintas papildomais valstybių 
narių įnašais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą, 
sudarančiais išorės asignuotąsias 
pajamas, kaip ir Finansinio reglamento 
21 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytais 
atvejais.

Or. en

Pagrindimas

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Pakeitimas 111
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie prireikus gali būti 
padidinti papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą. Dėl TPF 
finansavimo nesumažinami kitiems DFP 
fondams skirt ištekliai.

Or. en
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Pakeitimas 112
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis ir turėtų būti 
finansuojami turimomis ES lėšomis, o 
šios atitinkamais atvejais gali būti 
padidintos papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą.

Or. sv

Pakeitimas 113
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra papildoma 30 mlrd. 
EUR suma 2018 m. kainomis, kuri 
atitinkamais atvejais gali būti padidinta 
papildomai skirtais Sąjungos biudžeto 
ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą 
pagrindinį teisės aktą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo siūloma 18,75 mlrd. EUR TPF biudžeto suma yra minimali finansavimo suma, 
gauta panaudojus ERPF ir ESF+ lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma padidinti biudžetą iki 30 
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mlrd. EUR ir tai yra didžiausia suma, net jei 30 mlrd. EUR vis dar nepakanka siekiant 
patenkinti daug anglies dioksido išskiriančių regionų poreikius, kad jie galėtų tinkamai 
pereiti prie neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m.

Pakeitimas 114
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais naujais Sąjungos biudžeto 
ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą 
pagrindinį teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 115
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 18,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. pl
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Pagrindimas

7.5 mlrd. EUR nepakanka teisingo perėjimo, kurio sąnaudos kartais vertinamos šimtais 
milijardų eurų vienai šaliai, poreikiams patenkinti.

Pakeitimas 116
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 25 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 117
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 30 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, kurie atitinkamais atvejais 
gali būti padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.
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Or. en

Pagrindimas

The Pandemic has affected the economies of all the Member States and the configuration of 
the proposal of the JTF has therefore to be adapted to the new macroeconomic context in 
such way that the JTF can have a real added value. In the light of the announcement of a 
proposal for a new MFF adapted to the current situation and of an ambitious Recovery Plan, 
we think that the amount of the JTF should be proportionally increased to the amount that the 
Commission considers that would be achieved with the co-financing from the cohesion policy 
funds. While we share the opinion of the rapporteur that “JTF should not be conditional on 
the ‘matching’ of other cohesion funds in order not to pre-empt the use and allocation of 
those funds. By requiring the matching of JTF allocations with cohesion funding, we would 
impose a supplementary condition on Member States, thus creating an additional burden”, 
we believe that the amount should therefore be increased to EUR 30 billion, as calculated to 
be the minimal overall financing capacity of this fund by the Commission in its proposal.

Pakeitimas 118
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšų programavimo ir vėlesnio jų 
įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais 
pirmoje pastraipoje nurodytai sumai 
taikomas 2 proc. metinis indeksavimas.

Lėšų programavimo ir vėlesnio jų 
įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais 
pirmoje pastraipoje nurodytai suma 
indeksuojama pagal infliacijos normą. 
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų jokio 
poveikio biudžetui, TPF skirtas biudžetas 
turi būti visiškai finansuojamas iš jau 
esamų sanglaudos politikos išteklių.

Or. fr

Pakeitimas 119
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Clotilde Armand, Moritz Körner, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0,35 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos Ne mažiau kaip 0,35 proc. pirmoje 
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sumos skiriama Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei pagalbai.

pastraipoje nurodytos sumos skiriama 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai, numatant galimybę, valstybės 
narės prašymu, šią dalį padidinti, 
atsižvelgiant į teritorinio teisingos 
pertvarkos plano specifiką.

Or. en

Pakeitimas 120
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo nustato metinį išteklių, 
įskaitant bet kokius 2 dalyje nurodytus 
papildomus išteklius, paskirstymą 
kiekvienai valstybei narei pagal I priede 
nustatytą metodiką.

3. Komisija deleguotuoju aktu pagal 
10 straipsnį priima sprendimą, kuriuo 
nustato metinį išteklių, įskaitant bet kokius 
2 dalyje nurodytus papildomus išteklius, 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal I priede nustatytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 121
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Galimybė naudotis TPF turėtų 
būti suteikiama su sąlyga, kad bus priimta 
plataus užmojo ilgalaikė strategija, 
atitinkanti ES masto tikslą iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui, taip pat 
tarpiniai nacionaliniai 2030 m. tikslai, 
atitinkantys naująjį 2030 m. ES tikslą.

Or. en
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Pakeitimas 122
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnio, bet 
kokiems 2 dalyje nurodytiems 
papildomiems ištekliams, kurie skiriami 
Teisingos pertvarkos fondui Sąjungos 
biudžete arba iš kitų išteklių, papildoma 
ERPF arba ESF+ parama nereikalinga.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Skiriant ERPF ir ESF+ išteklius 
TPF nemažinami finansiniai asignavimai, 
skirti šių dviejų programų ir sanglaudos 
politikos tikslams pasiekti.

Or. it

Pagrindimas

Finansiniai asignavimai iš ERPF ir ESF+, skirti TPF, turi būti pridėti prie sanglaudos 
politikai 2021–2027 m. ES biudžete numatyto finansavimo, jo jokiu būdu nemažinant. Siekiant 
TPF tikslų neturi būti kenkiama sanglaudos politikos tikslams.

Pakeitimas 124
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra 
tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu 
jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama 
prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

1. TPF gali pasinaudoti tik tos 
valstybės narės, kurios yra 
įsipareigojusios pasiekti ES 2050 m. 
neutralaus poveikio klimatui tikslą ir 
laikosi pagrindinių Sąjungos vertybių. 
TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra 
tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu 
jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama 
prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 125
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra 
tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu 
jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama 
prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

1. TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra 
tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu 
jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama 
prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo. 
TPF ištekliai yra papildomi ištekliai ir 
nepakeičia pagal ERPF, ESF+ ar kitas 
ES programas remiamos veiklos.

Or. en

Pakeitimas 126
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Investicijos pagal TPF atitinka 
reikalavimus tik tuo atveju, jei jos atitinka 
žalos nedarymo principą ir ES tvarių 
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finansų taksonomiją. Veikla, kuri 
trukdytų kurti ir diegti mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančias 
alternatyvas ir susaistytų išteklius, kurie, 
atsižvelgiant į jų gyvavimo ciklą, būtų 
nesuderinami su neutralaus poveikio 
klimatui tikslu, nėra tinkama finansuoti 
pagal TPF.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į ES tvarių finansų taksonomiją palengvina politikos nuoseklumą.

Pakeitimas 127
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia tik šią veiklą: Išbraukta.
a) gamybines investicijas į MVĮ, įskaitant 
startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;
b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, be 
kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir 
konsultavimo paslaugas;
c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą;
d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;
e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;
f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
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keitimo projektus;
g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;
h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;
i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;
j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;
k) techninę pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 128
Erik Bergkvist

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 į 
MVĮ, įskaitant startuolius, kuriomis 
skatinamas ekonomikos įvairinimas ir 
pertvarkymas;

Or. en

Pakeitimas 129
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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 investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 
darbo vietų kūrimas, ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas;
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Or. en

Pakeitimas 130
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Or. pl

Pagrindimas

Gamybinės investicijos į dideles įmones duoda geresnių rezultatų.

Pakeitimas 131
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, 
be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius 
ir konsultavimo paslaugas;

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, 
alternatyvią tvarią ekonominę veiklą, be 
kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir 
konsultavimo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 132
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, 
be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius 
ir konsultavimo paslaugas;

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, 
be kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius;

Or. en

Pakeitimas 133
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą;

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą, be kita ko, mokslinių 
tyrimų institucijose ir universitetuose, ir 
pažangių technologijų perdavimo 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 134
Eero Heinäluoma, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą;

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo bei diegimo skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 135
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijas siekiant skatinti 
transporto sistemas, kuriomis gerinamas 
judumas mieste ir didinamas jo tvarumas, 
be kita ko, naudojant pažangius 
technologinius sprendimus;

Or. it

Pakeitimas 136
Erik Bergkvist

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 ir 
tvariai energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, priklausomybės 
nuo daug anglies dioksido išskiriančių 
energijos išteklių naudojimo ir energijos 
nepritekliaus mažinimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
įskaitant investicijas į tvarų transportą ir 
infrastruktūrą, inter alia, skatinant 
elektrifikaciją ir biokuro naudojimą, 
siekiant palaipsniui atsisakyti iškastinio 
kuro ir užtikrinant energijos vartojimo 
efektyvumą bei atsinaujinančiosios 
energijos naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 137
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių 
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energiją, įskaitant investicijas į 
centralizuotą šilumos tiekimą;

Or. pl

Pakeitimas 138
Martin Hojsík

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tikslines energijos vartojimo 
efektyvumo priemones;

Or. en

Pakeitimas 139
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) investicijas, susijusias su gamtinių 
dujų gavyba, perdirbimu, platinimu, 
saugojimu ar deginimu;

Or. pl

Pagrindimas

Perėjimas nuo anglių prie dujų yra ekonomiškai efektyvus, duoda apčiuopiamos naudos 
aplinkai ir sudaro sąlygas lengvai perkvalifikuoti darbuotojus.

Pakeitimas 140
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, įskaitant 
investicijas į spartųjį tinklą, pvz., į 
individualius namų ūkius įvedamus 
šviesolaidžius kabelius, visų pirma 
izoliuotose, atokiose ir retai 
apgyvendintose vietovėse, siekiant 
sudaryti sąlygas nuotoliniam darbui ir 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 141
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma į 
plačiajuosčio ryšio diegimą atokiuose ir 
kaimo regionuose;

Or. en

Pakeitimas 142
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus;

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus. Šios investicijos turėtų 
būti papildančios viena kitą ir atitikti 
principą „teršėjas moka“;

Or. en
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Pakeitimas 143
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus;

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, kartu užtikrinant, kad 
būtų deramai laikomasi principo „teršėjas 
moka“;

Or. en

Pakeitimas 144
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;

g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą įgyvendinant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;

Or. en

Pagrindimas

Būtina suderinti Teisingos pertvarkos fondą su ERPF ir Sanglaudos fondu (žr. Pasiūlymo dėl 
reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (COM (2018)372 final 
– 2018/0197(COD) 6 straipsnį „ERPF ir Sanglaudos fondo taikymo srities išimtys“) bei ES 
tvarių finansų taksonomija.

Pakeitimas 145
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas, kuriomis prisidedama 
prie transporto išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo;

Or. pl

Pakeitimas 146
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbo ieškančių asmenų ir 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

Or. en

Pakeitimas 147
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) investicijas į socialinę 
infrastruktūrą ir visuotinės svarbos 
viešųjų paslaugų plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 148
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos k punkto 1 įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1) atominių elektrinių 
eksploatacijos nutraukimas ar statyba; 

Or. fr

Pakeitimas 149
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, visos investicijos turi būti tinkamos 
finansuoti pagal ES tvarios taksonomijos 
reglamentą ir turi būti vykdomos laikantis 
į bendruomenę orientuoto požiūrio į 
investicijų planavimą ir atsakomybės už 
jas prisiėmimą.

Or. en

Pakeitimas 150
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF taip pat siekiama užbaigti regionų, 
kuriuos labiausiai paveikė 
deindustrializacija, pavyzdžiui, buvusių 
kasybos zonų, pertvarką.

Or. fr

Pakeitimas 151
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimą arba statybas;

Or. sv

Pakeitimas 152
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 2 dalies 1 pastraipos a punkto pakeitimu.

Pakeitimas 153
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus ir laikantis SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės 
pagalbos taisyklių, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą ir jei buvo 
atlikta papildoma jų atitikties Europos 
socialinių teisių ramsčiui patikra. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti, yra tvarios 
ir nedidina bei nepalaiko priklausomybės 
nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 154
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
atitinkamose teritorijose, jei tokios 
investicijos buvo patvirtintos kaip 
teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis 
remiantis informacija, kurios reikalaujama 
pagal 7 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 155
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Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, 
kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, 
kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti, jos turi būti 
tvarios ir neturi būti investuojama į 
energetikos projektus, grindžiamus 
iškastinio kuro naudojimu ir 
neatitinkančius klimato politikos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 156
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 

TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
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investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti, yra tvarios 
ir nedidina bei nepalaiko priklausomybės 
nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 157
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a.Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas į ekonomikos pertvarką, jeigu 
jos atitinka reikalavimus pagal 
Reglamentą ... [Tvarios taksonomijos 
reglamentas]:
a) tvarias investicijas į MVĮ, įskaitant 
startuolius, kuriomis skatinamas deramų 
ir tvarių darbo vietų kūrimas, ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas;
b) investicijas į naujų įmonių kūrimą į 
ateitį orientuotuose tvariuose sektoriuose, 
be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;
c) investicijas į tvarią mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių, ekologiškų ir 
tvarių technologijų perdavimo skatinimą, 
sudarant sąlygas pereiti prie visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;
d) investicijas į įperkamai 
atsinaujinančiajai energijai skirtos 
technologijos ir infrastruktūros diegimą, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą ir energijos vartojimo 
efektyvumą bei atsinaujinančiąją 
energiją, jei akivaizdu, kad paklausos 
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valdymo priemonių nepakanka;
e) tikslines energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones, kuriomis 
siekiama spręsti energijos nepritekliaus ir 
prastų būsto sąlygų problemas;
f) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma skirtas 
labai mažoms ir mažosioms įmonėms, 
kartu atsižvelgiant į išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus;
g) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, kartu užtikrinant, kad 
būtų deramai laikomasi principo „teršėjas 
moka“;
h) investicijas į netoksiškos žiedinės 
ekonomikos skatinimą, įskaitant 
prevenciją, mažinimą, veiksmingą išteklių 
naudojimą, pakartotinį naudojimą, 
taisymą ir perdirbimą.

Or. en

Pagrindimas

(Points (a) to (h) in Article 2a correspond with points (a) to (g) in the COM proposal, with 
the following changes, shown in bold underlining:(a) sustainable investments in SMEs, 
including start-ups, leading to decent and sustainable job creation, economic diversification 
and reconversion;(b) investments in the creation of new firms in future-oriented sustainable 
sectors, including through business incubators and consulting services;(c) investments in 
sustainable research and innovation activities and fostering the transfer of advanced green 
and sustainable technologies, enabling the transition to a fully renewables-based, highly 
resource- and energy-efficient, circular and climate-neutral economy;(d) investments in the 
deployment of technology and infrastructures for affordable renewable energy, in greenhouse 
gas emission reduction and energy efficiency and renewable energy, if demand side measures 
are clearly shown to be insufficient;(da) targeted energy efficiency retrofit measures to 
address energy poverty and poor housing conditions;(e) investments in digitalisation and 
digital connectivity in particular those targeting micro and small enterprises, while taking 
into account the imperatives of resource- and energy-efficiency;(f) investments in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects, while 
ensuring appropriate respect for the ‘polluter pays principle’;(g) investments in fostering a 
non-toxic circular economy, including through prevention, reduction, resource efficiency, 
reuse, repair and recycling;)

Pakeitimas 158
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Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 1 dalį iš TPF remiamos 
socialinės investicijos, įskaitant tas, 
kuriomis remiamas Europos socialinių 
teisių ramsčio įgyvendinimas, 
užtikrinamas negalią turinčių asmenų 
dalyvavimas ir galimybės, visų pirma 
pasitelkiant:
a) mikrofinansus, socialinių įstaigų 
finansus ir socialinę ekonomiką;
b) socialinę infrastruktūrą;
c) švietimo ir mokymo institucijas, 
įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, 
švietimui skirtas patalpas ir (arba) 
priemones, besimokančiųjų 
apgyvendinimą ir skaitmeninę įrangą;
d) socialinį būstą;
e) sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomeninę globą; f) socialines 
inovacijas, įskaitant inovatyvius 
socialinius sprendimus ir schemas, 
kuriomis siekiama didinti socialinį poveikį 
ir rezultatus susijusiose srityse;
g) socialiniu tikslu vykdomą kultūrinę ir 
paveldo veiklą;
h) vietos bendruomenių infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, bendruomenių ir savanorių 
centrus;
i) inovatyvius sveikatos priežiūros 
sprendimus, įskaitant sveikatos paslaugas 
ir naujus priežiūros modelius.

Or. en
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Pakeitimas 159
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas, nukreiptas į darbuotojus ir 
darbo ieškančius asmenis:
a) darbuotojų ir į darbo rinką 
nepatenkančių asmenų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, ypač tų, kurių 
žinios nepakankamai išnaudojamos arba 
menkos, turint tikslą mažinti gebėjimų, 
reikalingų teisingam perėjimui prie 
žaliosios taupiai išteklius naudojančios 
visuomenės, trūkumą;
b) aktyvią darbo rinkos ir įgūdžių politiką, 
kuri skirta į ateitį orientuotiems 
sektoriams ir užimtumui, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims;
c) pajamų paramos priemones asmenims 
pereinamuoju etapu tarp darbo, studijų, 
savarankiško darbo arba pensijos; d) 
aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį, 
užtikrinant lygias galimybes ir lyčių 
lygybę.

Or. en

Pagrindimas

(Points (a) to (d) of Article 2c correspond with points (h) to (j) in the COM proposal, with the 
following changes, shown in bold underlining:(h) upskilling and reskilling not only of 
workers but also of persons currently outside the labour market; particularly those with 
under-exploited or low educational levels, with the aim of bridging the skills gap necessary 
for the transformation of the economy into a green and resource-efficient society;(i) active 
labour market and skills policies targeted towards future-oriented sectors and employment as 
well as job-search assistance to job-seekers;(ia) income support measures for workers in 
transition between work, training, self-employment or retirement;(j) active inclusion of 
jobseekers, ensuring equal access and promoting and ensuring gender equality;)With regard 
to point (c) of paragraph 2c, income support should be used in a limited way but can be a 
very helpful instrument to mitigate the situation e.g. for individual workers about to retire 
who might lose income due to early retirement or other gaps.
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Pakeitimas 160
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Pagal 1 dalį iš TPF remiama 
techninė pagalba, susijusi su investicijų 
kryptimis, nurodytomis 2a, 2b ir 2c dalyse.

Or. en

Pakeitimas 161
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Rengiant biudžetą ir 
programuojant veiksmus iš TPF 
užtikrinama vienodos apimties pagalba 
kiekvienai iš 2a, 2b ir 2c dalyse nurodytų 
investicijų krypčių.

Or. en

Pakeitimas 162
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos Išbraukta.
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nutraukimas ar statybos;

Or. en

Pakeitimas 163
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 164
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 165
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, statybos, eksploatacijos 
trukmės pratęsimas ar bet kokios kitos 
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investicijos į jas, taip pat branduolinių 
atliekų tvarkymas ir saugojimas;

Or. en

Pakeitimas 166
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu;

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
saugojimu ar deginimu, išskyrus 
investicijas į energiją, gaunamą iš dujų, 
pakeičiant anglis ir derinant su 
atsinaujinančiųjų išteklių energija;

Or. en

Pakeitimas 167
Adam Jarubas, Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu;

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu, išskyrus didelio 
naudingumo gamtinių dujų kogeneraciją 
kartu su centralizuotu šilumos tiekimu;

Or. en

Pakeitimas 168
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu;

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, transportavimu ar 
deginimu;

Or. en

Pakeitimas 169
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu;

d) investicijos, susijusios su kietojo 
iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 
platinimu, sandėliavimu ar deginimu;

Or. pl

Pagrindimas

Perėjimas nuo anglių prie dujų yra ekonomiškai efektyvus, duoda apčiuopiamos naudos 
aplinkai ir sudaro sąlygas lengvai perkvalifikuoti darbuotojus.

Pakeitimas 170
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent 
du tos pačios kategorijos plačiajuosčio 
ryšio tinklai.

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent 
du tos pačios kategorijos plačiajuosčio 
ryšio tinklai. Ši išimtis netaikoma 
izoliuotose, atokiose ir retai 
apgyvendintose vietovėse, kuriose reikia 
naujos individualios didelės spartos 
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infrastruktūros, kad būtų galima pasiekti 
atskirus namų ūkius.

Or. en

Pakeitimas 171
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent 
du tos pačios kategorijos plačiajuosčio 
ryšio tinklai.

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą vietovėse, kuriose yra bent 
du plačiajuosčio ryšio tinklai.

Or. en

Pakeitimas 172
Erik Bergkvist

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos į projektus, kuriais 
nesilaikoma darbuotojų sveikatos ir 
saugos standartų;

Or. en

Pakeitimas 173
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Olivier Chastel, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklai ar investicijoms, dėl kurių būtų 
trikdomas mažo anglies dioksido kiekio 
alternatyvų vystymas ir diegimas bei 
sukuriamas turto susaistymas, 
nesuderinamas su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu, atsižvelgiant į to turto 
ekonominio naudingumo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 174
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 2b ir 2c dalyse nurodytai 
veiklai taip pat taikomos specialios [ESF 
+] išimtys.

Or. en

Pakeitimas 175
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansavimas neskiriamas 
veiklai, susijusiai su nauja iškastinio kuro 
gavyba arba durpių gamyba, įskaitant 
laikinai sustabdytų gavybos įrenginių 
atidarymą NUTS 2 regione, kuriame yra 
teritorija, per visą programos 
įgyvendinimo laikotarpį.



PE650.648v02-00 102/125 AM\1205691LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 176
Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklai ar investicijoms, nesuderinamoms 
su žalos nedarymo principu ir ES tvarių 
finansų taksonomija.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į ES tvarių finansų taksonomiją palengvina politikos nuoseklumą. Nuoroda į ES 
tvarių finansų taksonomiją palengvina politikos nuoseklumą.

Pakeitimas 177
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklai arba investicijoms, kurioms kyla 
didesnė ilgalaikio negyvybingumo ir 
priklausomybės nuo subsidijų veiklai po 
pradinio veiklos išplėtimo rizika.

Or. en

Pakeitimas 178
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, Komisijos patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Ištekliai programuojami vienos ar kelių 
konkrečių programų forma arba vieno ar 
kelių programos prioritetų forma.

TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, Komisijos patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Ištekliai programuojami vieno ar kelių 
programos, remiamos iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF), 
„Europos socialinio fondo +“ (ESF +) 
arba Sanglaudos fondo, prioritetų forma 
arba vienos ar kelių konkrečių programų 
forma, kai tokius veiksmus pateisina 
objektyvios aplinkybės.

TPF išteklių programavimas turi atitikti 
Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 6 
straipsnį ir užtikrinti tiesioginį tikslinių 
teritorijų institucijų dalyvavimą NUTS 2 
arba NUTS 3 lygmeniu, būtent skiriant 
išteklius pagal regionines programas, jei 
tokios programos vykdomos, arba 
naudojant integruotas teritorines 
priemones, nustatytas Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 22–28 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 179
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, Komisijos patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Ištekliai programuojami vienos ar kelių 
konkrečių programų forma arba vieno ar 
kelių programos prioritetų forma.

TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, valstybių narių patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Ištekliai programuojami vienos ar kelių 
konkrečių programų forma arba vieno ar 
kelių programos prioritetų forma.

Or. fr
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Pakeitimas 180
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą.

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą. Valstybėms narėms, kurios 
dar nėra įsipareigojusios siekti 
nacionalinio tikslo iki 2050 m. užtikrinti 
poveikio klimatui neutralumą, Komisija 
leidžia pasinaudoti tik 50 proc. jų 
nacionalinių asignavimų; likusius 50 
proc. asignavimų šios valstybės narės 
galės panaudoti tik tuomet, kai minėtas 
tikslas bus patvirtintas.

Or. en

Pakeitimas 181
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
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nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą.

nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą ir jei planuojama veikla 
atitinka 4 straipsnio 2g dalyje nurodytą 
planavimo reikalavimą.

Or. en

Pakeitimas 182
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą.

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą, taip pat galiojančias 
susijusias regionines ir vietos strategijas.

Or. en

Pakeitimas 183
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą.

Valstybės narės patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą.
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Or. fr

Pakeitimas 184
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms, kurios dar nėra 
įsipareigojusios siekti ES tikslo – ne 
vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą, galimybė gauti 
Teisingos pertvarkos fondo paramą bus 
apribota iki 50 proc. nuo jų nacionalinių 
asignavimų („neįšaldyta dalis“), o kiti 50 
proc. („įšaldyta dalis“) bus suteikti 
prisiėmus tokį įsipareigojimą. Tokiu 
atveju regionai, įsipareigoję įgyvendinti šį 
tikslą, turėtų pirmiausia gauti neįšaldytą 
nacionalinio asignavimo dalį.

Or. en

Pakeitimas 185
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Moritz Körner, 
Fabienne Keller, Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai 
apima TPF išteklius, kuriuos sudaro visi 
ar dalis TPF asignavimo valstybėms 
narėms ir ištekliai, pervesti pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] 
straipsnį. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir 
ESF+ išteklių suma yra bent pusantro 
karto, bet ne daugiau kaip tris kartus 
didesnė už TPF paramos tam prioritetui 
sumą.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 186
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma 
yra bent pusantro karto, bet ne daugiau 
kaip tris kartus didesnė už TPF paramos 
tam prioritetui sumą.

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, savanoriškai pervesti pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] 
straipsnį. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir 
ESF+ išteklių suma neviršija 60 proc. TPF 
paramos tam prioritetui sumos. 
Perkėlimas vykdomas nedarant poveikio 
tinkamo ERPF ir ESF+ prioritetų 
finansavimo užtikrinimui. Iš ERPF arba 
ESF+ perkeltų išteklių suma jokiu atveju 
neviršija 20 proc. atitinkamai valstybei 
narei skirto atitinkamo ERPF ir ESF+ 
asignavimo.

Or. en

Pagrindimas

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
time the amount of support from the JTF but not exceed 3 time this amount. If all MS were to 
fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Pakeitimas 187
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma 
yra bent pusantro karto, bet ne daugiau 
kaip tris kartus didesnė už TPF paramos 
tam prioritetui sumą.

2. TPF prioritetas ar prioritetai gali 
apimti TPF išteklius, kuriuos sudaro visi 
TPF asignavimai valstybėms narėms arba 
jų dalis. Lėšų pervedimas iš ERPF ir ESF+ 
į TPF neturi būti įtrauktas.

Or. en

Pagrindimas

TPF lėšų susiejimas su ERPF arba ESF+ lėšomis neatrodo prasmingas, nes tokiu atveju 
ERPF arba ESF+ lėšų gali trūkti kitur. Kai kuriuose regionuose siūlomas reglamentas 
reikštų, kad beveik visas ERPF arba ESF+ finansavimas būtų skiriamas tik TPF paramą 
gaunantiems regionams, papildomai prie gaunamo TPF finansavimo. Vietoj to atskiroms 
valstybėms narėms arba regionams turėtų būti palikta teisė spręsti, kur bus naudojamas 
ERPF arba ESF+ finansavimas.

Pakeitimas 188
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių 
suma yra bent pusantro karto, bet ne 
daugiau kaip tris kartus didesnė už TPF 
paramos tam prioritetui sumą.

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
naujus TPF išteklius, kuriuos sudaro visi 
ar dalis TPF asignavimo valstybėms 
narėms ir ištekliai, pervesti pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 189
Adam Jarubas
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma 
yra bent pusantro karto, bet ne daugiau 
kaip tris kartus didesnė už TPF paramos 
tam prioritetui sumą.

2. TPF prioritetas ar prioritetai gali 
apimti TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar 
dalis TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma 
yra bent pusantro karto, bet ne daugiau 
kaip tris kartus didesnė už TPF paramos 
tam prioritetui sumą.

Or. en

Pakeitimas 190
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. TPF finansuojamų projektų, 
kuriais padedama siekti jo konkretaus 
tikslo, gali būti finansuojama iki 75 proc. 
numatomų jų išlaidų.

Or. pl

Pagrindimas

Europos investicijų banko gairės taip pat gali būti taikomos TPF.

Pakeitimas 191
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su 1. Valstybės narės kartu su visomis 
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atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis pagal II priede pateiktą 
pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis ir socialiniais partneriais, 
būtent vietos ir regioniniu lygmenimis, 
vadovaudamosi BNR 6 straipsniu, pagal II 
priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar 
daugiau teritorinių teisingos pertvarkos 
planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus. 
Nustatant tikslines vietoves ir kaip tarp jų 
paskirstomos lėšos taikomi objektyvūs ir 
skaidrūs kriterijai. Teisingos pertvarkos 
planais užtikrinamas suderinamumas su 
atitinkamais strateginiais dokumentais, 
visų pirma pažangiosios specializacijos 
strategijomis (angl. S3), kuriomis, 
pageidautina, nustatoma prioritetų 
sistema ir įgyvendinimo procesai, 
nacionaliniais energetikos ir klimato 
srities veiksmų planais, Europos 
socialinių teisių ramsčiu ir esamomis 
regioninėmis ir vietos strategijomis.

_________________ _________________
17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 192
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, 
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Moritz Körner, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis pagal II priede pateiktą 
pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis pagal II priede pateiktą 
pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, sudarančių aukštesnio lygio 
teritorijų dalį arba atitinkančių tą 
aukštesnį lygį, pvz., atitinkančių bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio 
regionai), kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus. 
Valstybių narių prašymu Komisija turėtų 
teikti techninę pagalbą rengiant teritorijų 
teisingos pertvarkos planus.

_________________ _________________
17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 193
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
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Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis pagal II priede pateiktą 
pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

1. Valstybės narės, visapusiškai 
laikydamosi partnerystės principo, kartu 
su atitinkamomis susijusių teritorijų 
valdžios institucijomis ir vietos 
suinteresuotaisiais asmenimis pagal II 
priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar 
daugiau teritorinių teisingos pertvarkos 
planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis, darbo 
rinkos ir socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

_________________ _________________
17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 194
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos proceso nacionaliniu 
lygmeniu aprašymas, įskaitant pagrindinių 
naujausią nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano (toliau – 
NEKSVP) versiją atitinkančių tokios 
pertvarkos etapų tvarkaraštį;

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. proceso 
nacionaliniu lygmeniu aprašymas, įskaitant 
konkrečią viso iškastinio kuro atsisakymo 
datą ir anglių atsisakymo datą prieš 
2030 m., taip pat tikslų tvarkaraštį su 
konkrečiais pagrindinių pertvarkos etapų 
tarpiniais 2030 m. tikslais, atitinkantį 
naujausią nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano (toliau – 
NEKSVP) versiją;

Or. en

Pakeitimas 195
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinio, ekonominio poveikio ir 
poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, 
nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo 
vietų skaičių, vystymosi poreikius ir tikslus 
iki 2030 m., susijusius su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios veiklos 
pertvarkymu arba nutraukimu tose 
teritorijose;

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės neutralaus poveikio klimatui 
kylančius socialinio, poveikio darbo 
rinkai,ekonominio poveikio ir poveikio 
aplinkai uždavinius ir papildomą naudą, 
visų pirma sveikatai ir gerovei, vertinimas, 
nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo 
vietų skaičių. Taip pat potencialių darbo 
vietų skaičių ir kitas socialines pasekmes, 
vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., 
susijusius su perėjimu prie nulinio 
išmetimo ir iškastinio kuro naudojimo 
arba veiklos, kurią vykdant išmetama 
daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
nutraukimu tose teritorijose;



PE650.648v02-00 114/125 AM\1205691LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 196
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius aprašymas;

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinius, 
ekonominius ir poveikio aplinkai bei darbo 
rinkai uždavinius ir galimybes aprašymas 
ir išsamus suplanuotų veiksmų sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 197
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jo derėjimo su kitomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ar 
teritorinėmis strategijomis ir planais 
vertinimas;

e) jo derėjimo su kitomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ar 
teritorinėmis strategijomis ir planais, taip 
pat su atitinkamomis Sąjungos 
strategijomis (Europos žaliuoju kursu ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu) ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslais, vertinimas, be to, išsamus 
planuojamų veiksmų poveikio lytims 
vertinimas;
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Or. en

Pakeitimas 198
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
poveikį aprašymas;

g) pertvarkos galimybių susijusiose 
teritorijose ir ten gyvenantiems žmonėms 
vertinimas, numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
poveikį aprašymas, įskaitant darbo rinkos 
ir gebėjimų politiką, kuri turi atlikti 
svarbų vaidmenį skatinant ir remiant 
užimtumą ir darbo vietų kūrimą, ir 
iššūkių pavertimą galimybėmis tiek 
regionui, tiek jame gyvenantiems 
žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 199
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) TPF ištekliai skiriami tik tuo 
atveju, jei valstybėje narėje, kurioje 
įsisteigusi įmonė, išlaikomos darbo vietos;

Or. fr

Pakeitimas 200
Erik Bergkvist
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) sąveika ir papildomumas su kitomis 
Sąjungos programomis ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant 
patenkinti nustatytus vystymosi poreikius.

j) sąveika ir papildomumas su kitomis 
Sąjungos programomis ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais, taip pat, 
kai tinkama, Modernizavimo fondu, 
siekiant patenkinti nustatytus vystymosi 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 201
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) sąveika ir papildomumas su kitomis 
Sąjungos programomis ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant 
patenkinti nustatytus vystymosi poreikius.

j) sąveika ir papildomumas su kitomis 
Sąjungos programomis ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant 
patenkinti plano teritorijoje nustatytus 
vystymosi poreikius.

Or. en

Pakeitimas 202
Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį.

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį ir atitinkami suinteresuotieji 
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subjektai pagal geografinį lygmenį tų 
paveiktų teritorijų, kurios nurodytos šio 
straipsnio 1 dalyje, taikant principą „iš 
apačios į viršų“.

Or. en

Pakeitimas 203
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Nils Torvalds, 
Moritz Körner, Fabienne Keller, Valerie Hayer, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį.

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja visi atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 204
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi 
derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis 
strategijomis, atitinkamomis pažangiosios 
specializacijos strategijomis, NEKSVP ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu.

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai, kai 
tai įmanoma, turi derėti su Reglamento 
(ES) [naujasis BNR] [23] straipsnyje 
nurodytomis teritorinėmis strategijomis, 
atitinkamomis pažangiosios specializacijos 
strategijomis, NEKSVP ir Europos 
socialinių teisių ramsčiu.

Or. en

Pakeitimas 205
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Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į teritorinius teisingos pertvarkos 
planus neįtraukiamos jokios viešosios 
investicijos į iškastinio kuro 
infrastruktūrą; jais suteikiama galimybė 
toliau stiprinti vietos ekonomiką ir 
trumpus ekonominius maršrutus.

Or. en

Pakeitimas 206
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 3 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 
4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

Or. en

Pakeitimas 207
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
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Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 208
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

6. Pagal 3 straipsnio 3 dalį ir 
8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 209
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais: 6,5 mlrd. 
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EUR sumą iš Teisingos pertvarkos fondo 
išteklių valstybės narės pasidalija taip:

Or. en

Pagrindimas

Didžioji TPF išteklių dalis, t. y. 6.5 mlrd. EUR, turėtų būti paskirstyta pagal Komisijos 
pasiūlytą skaičiavimo metodą. Tačiau likusi 1 mlrd. EUR suma turėtų būti skirta toms 
valstybėms narėms, kurios iki 2017 m. gerokai – bent 30 proc. – sumažino savo išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taigi 150 proc. viršijo strategijos „Europa 2020“ 20 
proc. tikslą.

Pakeitimas 210
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 25 proc.);

_________________ _________________
28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 

28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
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91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 2006 2 
4, p. 1).

91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

Or. pl

Pagrindimas

Sektorius, kurį pirmą ir labiausiai paveiks energetikos pertvarka, yra anglių ir lignito kasyba. 
Diskusijos dėl teisingo perėjimo prasidėjo nuo sunkios padėties šiame sektoriuje. Todėl 
užimtumas šiame sektoriuje turėtų būti laikomas svarbiausiu paramos skyrimo kriterijumi.

Pakeitimas 211
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 25 proc.);

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 49 proc.);

Or. pl

Pagrindimas

Sektorius, kurį pirmą ir labiausiai paveiks energetikos pertvarka, yra anglių ir lignito kasyba. 
Diskusijos dėl teisingo perėjimo prasidėjo nuo sunkios padėties šiame sektoriuje. Todėl 
užimtumas šiame sektoriuje turėtų būti laikomas svarbiausiu paramos skyrimo kriterijumi.

Pakeitimas 212
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos. 2 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 

Išbraukta.
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narių dalys.

Or. pl

Pagrindimas

Pirmiau nurodytas apribojimas reiškia, kad ne daugiau kaip 27 proc. visos TPF sumos gali 
būti skirta šaliai, kurioje yra 56 proc. visų ES darbo vietų, susijusių su anglių ir lignito 
kasyba. Todėl šis apribojimas laikytinas nesąžiningu ir turi būti panaikintas.

Pakeitimas 213
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos. 2 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų sumos, 
viršijančios 2 mlrd. EUR arba 32 proc. 
viso Fondo biudžeto lėšų (atsižvelgiant į 
tai, kuri suma yra didesnė). 2 mlrd. EUR 
ar 32 proc. viso Fondo biudžeto lėšų 
vienai valstybei narei viršijančios sumos 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 214
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Guerreiro

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų sumos, 
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didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos. 2 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

viršijančios 27 proc. visų asignavimų. 
27 proc. ribą vienai valstybei narei 
viršijančios sumos perskirstomos 
proporcingai visų kitų valstybių narių 
asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 215
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Clotilde Armand, Fabienne Keller, 
Valerie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos. 2 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 5 mlrd. EUR sumos. 5 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 216
Valerie Hayer, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pusė nacionalinio asignavimo 
skiriama su sąlyga, kad valstybė narė 
įsipareigos iki 2050 m. pasiekti ES tikslą – 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. 
Likusi dalis turėtų būti įrašyta į rezervą, 
kol atitinkama valstybė narė sutiks su šiuo 
įsipareigojimu. Tokiu atveju atitinkamos 



PE650.648v02-00 124/125 AM\1205691LT.docx

LT

valstybės narės regionams, kurie 
įsipareigoja iki 2050 m. įgyvendinti ES 
tikslą užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, turėtų būti suteikta pirmumo 
teisė naudotis lėšomis.

Or. en

Pakeitimas 217
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Taikant b punktą gautos valstybių 
narių dalys pakoreguojamos į didesnę arba 
mažesnę pusę, tos valstybės narės BNP 
vienam gyventojui (apskaičiuoto 
perkamosios galios paritetais) 2015–2017 
m. ir ES 27 valstybių narių BNP vienam 
gyventojui vidurkio (vidurkis išreikštas 
100 proc.) skirtumą, teigiamą arba 
neigiamą, padauginant iš 1,5 koeficiento.

c) Taikant b punktą gautos valstybių 
narių dalys pakoreguojamos į didesnę arba 
mažesnę pusę, tos valstybės narės BNP 
vienam gyventojui (apskaičiuoto 
perkamosios galios paritetais) 2015–2017 
m. ir ES 27 valstybių narių BNP vienam 
gyventojui vidurkio (vidurkis išreikštas 
100 proc.) skirtumą, teigiamą arba 
neigiamą, padauginant iš 1,5 koeficiento 
(korekcinis koeficientas 75 proc.), taip pat 
iš 1,5 koeficiento padauginat skirtumą, 
kuriuo valstybės narės atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalies padidėjimas, 
palyginti su bendru galutinės energijos 
suvartojimu 2008–2018 m. laikotarpiu, 
yra mažesnis arba didesnis nei 27 ES 
valstybių narių pramonės įrenginių 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimo vidurkis vienam 
gyventojui (vidurkis išreikštas 100 proc.) 
(korekcinis koeficientas 25 proc.).

Or. en

Pakeitimas 218
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likę 1 mlrd. EUR iš Teisingos pertvarkos 
fondo išteklių turėtų būti naudojami kaip 
kompensavimo mechanizmas valstybėms 
narėms, kurios, remdamosi savo 
nacionaline apskaita, iki 2017 m., 
palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu, bent 
30 proc. sumažino bendrą išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
taigi 2020 m. ES išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslą viršijo bent 150 
proc. Šios valstybės narės pasidalija 1 
mlrd. EUR, remdamosi 2017 m. jų bendro 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio santykiu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į ankstesnes išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
pastangas, taigi anksčiau tikslą pasiekusioms valstybėms narėms skiriama mažesnė išteklių 
dalis. Tuo pačiu metu ji teikia pirmenybę valstybėms narėms, kurios tokių rezultatų nepasiekė. 
Šiuo pakeitimu įvedamas kompensavimo mechanizmas, kuriuo siekiama iš naujo subalansuoti 
šią ganėtinai neteisingą pasiūlymo savybę. Kompensavimo mechanizmas suteiktų papildomų 
išteklių devynioms valstybėms narėms, iš kurių aštuonios yra vienos skurdžiausių Europos 
Sąjungoje.


