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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas visiškai pritaria Teisingos pertvarkos fondo įsteigimui, kaip nurodyta 
2019 m. spalio 10 d. Parlamento rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos ir nuosavų išteklių.1

Toje rezoliucijoje Parlamentas „ragina Komisiją užtikrinti, kad kita DFP visiškai atitiktų 
Paryžiaus susitarimą, ir pabrėžia, kad reikia skubiai žengti dar vieną didelį žingsnį politinių ir 
finansinių pastangų srityje, kad būtų pasiekti susitarimo tikslai, ir užtikrinti teisingumo principu 
grindžiamą perėjimą prie taršos anglies dioksidu nedidinančios ekonomikos, remiantis 
aukščiausiais socialinio teisingumo kriterijais, kad nė vienas žmogus ir nė vienas regionas 
neliktų nuošalyje“. 

Nuomonės referentas mano, kad reikia sustiprinti Teisingos pertvarkos fondą skiriant daugiau 
lėšų, kad jis galėtų pasiekti savo plataus užmojo tikslus. TPF finansavimas turėtų būti 
prieinamas nepriklausomai nuo kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų. Todėl nuomonės 
referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, prieiga prie 
TPF neturėtų priklausyti nuo vadinamojo derinimo su kitais sanglaudos fondais dėl šių 
priežasčių:

1. TPF yra papildoma priemonė, naudojama su kitomis priemonėmis vykdant ES 
sanglaudos politiką. Jis atliks pagrindinį vaidmenį įveikiant vieną iš didžiausių 
iššūkių – užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Todėl, atsižvelgiant į šio fondo 
politinę svarbą, jo veikimas ir lėšų paskirstymas turėtų būti kuo labiau nepriklausomi 
nuo kitų finansavimo priemonių, tačiau kartu būtina išlaikyti jų tarpusavio 
papildomumą.

2. Numatant reikalavimą TPF asignavimus suderinti su atitinkamų struktūrinių fondų 
lėšomis užkertamas kelią atitinkamų fondų lėšų naudojimui. Valstybės narės turėtų 
pačios nuspręsti, kaip paskirstyti savo nacionalinį finansinį paketą, atsižvelgdamos į 
savo ekonominius, socialinius ir teritorinius ypatumus, ir su sąlyga, kad šis 
paskirstymas atitinka ES teisinę sistemą. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų 
suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma 
sąlyga ir taip būtų sukurta papildoma našta.

Siūlomi pakeitimai grindžiami pirmiau išdėstytais argumentais. Visų pirma siūloma išbraukti 
nuorodas į sanglaudos fondus, kai tai reiškia privalomą skirtingų fondų suderinimą, ir 
padidinti šio savarankiško fondo biudžetą. Jei Komisija mano, kad tam, kad TPF būtų 
veiksmingas, mažiausia reikalinga suma yra 7,5 mlrd. EUR kartu su bent 1,5 karto didesniais 
už tą sumą atitinkamais finansiniais asignavimais iš sanglaudos fondų, tai tuomet bendra 
nepriklausomo TPF suma turėtų būti padidinta iki 18,75 mlrd. EUR. Didinant TPF išteklius, 
taip pat reikės padidinti I priede nustatytą viršutinę ribą, kuri šiuo metu yra 2 mlrd. EUR. 
Taikant tą patį santykį, kaip ir visam finansiniam paskirstymui, viršutinė riba turėtų būti 
padidinta iki 5 mlrd. EUR. 

1 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi 
ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“ (2019/2833(RSP)).
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
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.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, 
prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų 
užkirstas kelias šių lėšų naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų 
suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir 
taip būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) TPF ištekliai turėtų atitikti jo 
plataus užmojo tikslą. Siekiant sušvelninti 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
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klimatui poveikį, TPF finansiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami atskirai, 
nepriklausomai nuo kitų ES struktūrinių 
ir investicijų fondų asignavimų. Prieiga 
prie TPF neturėtų priklausyti nuo 
perkėlimų iš kitų ES fondų. Tokia 
nepriklausoma prieiga suteiks TPF 
galimybę tinkamai veikti, pasiekti 
laukiamų rezultatų ir užtikrinti 
nuspėjamumą paramos gavėjams;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, 
prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo derinimo su kitų sanglaudos fondais, kad nebūtų 
užkirstas kelias šių lėšų naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų 
suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir 
taip būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) tik TPF išteklių nepakaks visiems 
uždaviniams, susijusiems su perėjimu prie 
neutralaus poveikio klimatui, spręsti. 
Todėl TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 4

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, 
prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų 
užkirstas kelias šių lėšų naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų 
suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir 
taip būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 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 18,75 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

Pagrindimas

Laikantis principo nepriimti jokių perkėlimų iš sanglaudos fondų, bendras TPF finansinis 
paketas padidinamas atitinkamomis sumomis, kurias Komisija numatė kaip mažiausią įnašą 
iš sanglaudos fondų. Todėl bendras finansinis paketas bus padidintas taip:7,5 mlrd. EUR 
(pradinis TPF asignavimas) + 7,5 mlrd. EUR (padauginta iš 1,5 – mažiausias Komisijos 
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numatytas perkėlimas iš sanglaudos fondų) = 18,75 mlrd. EUR.

Pakeitimas 6

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

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, 
prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų 
užkirstas kelias šių lėšų naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų 
suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir 
taip būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas 7

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 TPF 
asignavimai valstybėms narėms arba jų 
dalis;

Or. en
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Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad, nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, 
prieiga prie TPF neturėtų priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų 
užkirstas kelias šių lėšų naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų 
suderinti su sanglaudos finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir 
taip būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas 8

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 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

Pagrindimas

Kadangi bendras TPF paketas padidinamas, viršutinė riba taip pat padidinama naudojant tą 
patį daugiklį.


