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Pakeitimas 30
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
veiksmingai ir sąžiningai pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjunga būtų neutralaus poveikio 
klimatui žemynas, Europos žaliajame kurse 
pasiūlytas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas, kad būtų nustatytos 
priemonės klimato kaitos iššūkiui įveikti ir 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo 
žalingo klimato kaitos poveikio ir 
blogėjančios aplinkos būklės labiausiai 
nukenčia pažeidžiamiausi regionai ir 
žmonės. Savo ruožtu pertvarkos valdymas 
reikalauja didelių struktūrinių pokyčių. 
Taikant Sąjungos paramą ir skiriant 
finansavimą pagal Teisingos pertvarkos 
mechanizmą 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 (EUCO29/19);

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
veiksmingai ir sąžiningai pasiekti 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energijos 
tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamente (ES) .../..., [kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)], ir tikslą, 
kad iki 2050 m. Sąjunga būtų neutralaus 
poveikio klimatui žemynas, Europos 
žaliajame kurse pasiūlytas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, kad būtų 
nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
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kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
veiksmingai ir sąžiningai pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjunga būtų neutralaus poveikio 
klimatui žemynas, sykiu siekiant užtikrinti 
socialinį ir ekonominį tvarumą, Europos 
žaliajame kurse pasiūlytas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, kad būtų 
nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių. Kad pertvarka būtų sėkminga, ją 
įgyvendinus turi būti sumažinta nelygybė, 
užtikrintas grynasis poveikis užimtumui 
kuriant naujas aukštos kokybės darbo 
vietas, taip pat ji turi būti teisinga ir 
socialiai priimtina visiems;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
veiksmingai ir sąžiningai pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjunga būtų neutralaus poveikio 
klimatui žemynas, Europos žaliajame kurse 
pasiūlytas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas, kad būtų nustatytos 
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iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

priemonės klimato kaitos iššūkiui įveikti ir 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo 
žalingo klimato kaitos poveikio ir 
blogėjančios aplinkos būklės labiausiai 
nukenčia pažeidžiamiausi regionai ir 
žmonės, visų pirma daug anglies dioksido 
išskiriančiuose regionuose ar regionuose, 
kuriuose iškastinio kuro sektoriuje 
sukuriama daug darbo vietų.  Savo ruožtu 
pertvarkos valdymas reikalauja didelių 
struktūrinių pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Pakeitimas 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
veiksmingai ir sąžiningai pasiekti, kad ne 
vėliau kaip 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų teikiami finansiniai ištekliai ir žinios 
klimato kaitos krizei įveikti ir niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo žalingo 
klimato kaitos poveikio ir blogėjančios 
aplinkos būklės labiausiai nukenčia 
pažeidžiamiausi regionai ir žmonės. Savo 
ruožtu pertvarkos valdymas reikalauja 
didelių struktūrinių pokyčių tiek 
regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
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Or. en

Pakeitimas 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė tariamai naujos 
Europos augimo politikos planą ir nustatė 
plataus užmojo kovos su klimato kaita ir 
aplinkos apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į 
tikslą veiksmingai ir sąžiningai pasiekti, 
kad iki 2050 m. Sąjunga būtų neutralaus 
poveikio klimatui žemynas, Europos 
žaliajame kurse pasiūlytas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, kad būtų 
nustatytos perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos priemonės 
ir niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo 
žalingo klimato kaitos poveikio ir 
blogėjančios aplinkos būklės labiausiai 
nukenčia pažeidžiamiausi regionai ir 
žmonės. Savo ruožtu pertvarkos valdymas 
reikalauja didelių struktūrinių pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
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kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2040 m. arba anksčiau 
Sąjunga būtų neutralaus poveikio klimatui 
žemynas, Europos žaliajame kurse 
pasiūlytas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas, kad būtų nustatytos 
priemonės klimato kaitos iššūkiui įveikti ir 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo 
žalingo klimato kaitos poveikio ir 
blogėjančios aplinkos būklės labiausiai 
nukenčia pažeidžiamiausi regionai ir 
žmonės. Savo ruožtu pertvarkos valdymas 
reikalauja didelių struktūrinių pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
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„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti. Visi trys ramsčiai papildo vienas 
kitą įgyvendinant Žaliąjį kursą ir 
sprendžiant ekonominius, socialinius, 
energetikos tvarumo, energetinio 
saugumo, energijos įperkamumo ir 
regioninius uždavinius ir naudojantis 
galimybėmis ne vėliau kaip 2050 m. 
pereiti prie tvarios, neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparios, efektyviai išteklius 
naudojančios ir žiedinės ekonomikos;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pakeitimas 38
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Šiuos 
regionus ir sektorius nustato Komisija ir 
valstybės narės ir jie įtraukiami į teritorinį 
teisingos pertvarkos planą, kuris 
rengiamas vadovaujantis Reglamento 
[TPF reglamentas] 7 straipsniu ir 
tvirtinamas Komisijos. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
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investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pakeitimas 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas ES nustatytas 
investicijas. Teisingos pertvarkos 
mechanizmą sudaro trys ramsčiai: 
Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.
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Or. en

Pakeitimas 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas. Šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams, žmonėms ir sektoriams, 
kuriems šiuo metu pertvarka turi didžiausią 
poveikį dėl jų priklausomybės nuo 
iškastinio kuro, įskaitant anglis, durpes ir 
degiuosius skalūnus, arba nuo šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršių 
pramoninių procesų, bet kurie yra mažiau 
pajėgūs finansuoti reikiamas investicijas. 
Teisingos pertvarkos mechanizmą sudaro 
trys ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pakeitimas 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius;

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius. Fondo 
programavimo tempas turės atitikti 
poveikio vertinimą, kuris turėtų būti 
pateiktas rugsėjo mėn. ir kuriame 
nagrinėjamos dvi galimybės iki 2030 m. 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 50 ar 55 proc. 
1990 m. lygio, skirtumas tarp abiejų 
procentinių dalių atitinka 280 mln. tonų 
(Mt) šiltnamio efektą sukeliančių dujų; 

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Pakeitimas 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius;

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso siekiant Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslų ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m. nieko nepaliekant nuošalyje 
etapai ir tvarkaraštis, taip pat nustatytos 
teritorijos, kurioms perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
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turi didžiausią neigiamą poveikį ir kurios 
mažiau pajėgios spręsti pertvarkos 
uždavinius. Priemone turėtų naudotis tik 
tos valstybės narės, kurios yra 
įsipareigojusios iki 2050 m. pasiekti ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą;

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pakeitimas 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius;

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius. Rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
taikomas partnerystės principas, kaip 
nurodyta Reglamento [TPF reglamentas] 
[7] straipsnyje;

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pakeitimas 44
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Teisingos pertvarkos fondas yra 
esminė ES ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės dalis ir 
turėtų išlikti svarbiausia priemonių 
rinkinio dalimi jam skiriant atitinkamus 
pakankamus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su Reglamento (ES) 2020/852 dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti 
[Taksonomijos reglamento] nuostatomis 
ir papildyti veiklą, kuri remiama pagal 
kitus du Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir užtikrinti sinergiją su jais. 
Investicijos, kurios nesuderinamos su 
Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslais, neturėtų būti laikomos 
atitinkančiomis paramos pagal šią 
Priemonę reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti, kad būtų 
užtikrinama, jog visais trimis ramsčiais 
siekiama tų pačių tikslų. Komisija turėtų 
nuolat stebėti pagal tris ramsčius 
remiamos veiklos papildomumą ir, kur 
įmanoma, siekti sinergijos; 

Or. en

Pakeitimas 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
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aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti. Ši Priemonė gali 
būti naudinga ir sektoriams ar regionams, 
kuriuos ypač paveikė su klimato kaita 
susijusi pertvarka, tačiau kuriems 
konkrečiai netaikomas pirmasis ramstis;

Or. en

Pakeitimas 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti. Ši Priemonė gali 
būti naudinga ir sektoriams ar regionams, 
kuriuos ypač paveikė su klimato kaita 
susijusi pertvarka, tačiau kuriems 
konkrečiai netaikomas pirmasis ramstis;

Or. en

Pakeitimas 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti. Į šios Priemonės 
taikymo sritį neturėtų būti įtraukti 
sektoriai, neįtraukti į Teisingos pertvarkos 
fondo taikymo sritį;

Or. fr

Pakeitimas 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, ir prisidėti siekiant Žaliojo 
kurso ir Europos socialinių teisių ramsčio 
tikslų. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;
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Or. en

Pakeitimas 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl socialinės ir ekonominės pertvarkos 
laikotarpio uždavinių, aprašytų Komisijos 
priimtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, tinkamai pasitarus su 
visais suinteresuotaisiais subjektais 
regioniniu lygmeniu. Numatyta remtina 
veikla turėtų derėti su veikla, remiama 
pagal kitus du Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčius, ir ją papildyti;

Or. en

Pakeitimas 52
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
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teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, ir tikslą ne vėliau kaip 2050 m. 
sukurti neutralaus poveikio klimatui 
Sąjungą. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

Or. en

Pakeitimas 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė (toliau – Priemonė) yra trečiasis 
Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis, 
kuriuo remiamos viešojo sektoriaus 
subjektų investicijos. Tokios investicijos 
turėtų atitikti vystymosi poreikius, 
atsirandančius dėl pertvarkos laikotarpio 
uždavinių, aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

Or. en

Pakeitimas 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
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investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

investicijų, jei jos padės tenkinti vystymosi 
poreikius Sąjungai siekiant Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
.../... [kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)] nustatytų 
2030 m. klimato ir energijos tikslų ir 
tikslo iki 2050 m. pereiti prie anglies 
dioksido neišskiriančios ekonomikos, kaip 
aprašyta teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Remiamos investicijos gali 
apimti švarias technologijas ir 
infrastruktūrą, įskaitant atsinaujinančiąją 
energiją, naudojant atsinaujinančiąją 
energiją pagaminto vandenilio ir 
vandenilio kuro tiekimą bei transporto, 
pramonės ir statybų sektorių 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą, tvarius centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus, ekologišką ir tvarų 
judumą, investicijas į mokslinius tyrimus 
ir inovacijų veiklą, įskaitant universitetus 
ir valstybines mokslinių tyrimų 
institucijas, pažangių ir rinkai teikti 
parengtų technologijų perdavimo 
skatinimą, investicijas į skaitmeninimą, 
skaitmenines inovacijas ir skaitmeninį 
junglumą, įskaitant skaitmeninį ir tikslųjį 
ūkininkavimą, pažangų atliekų tvarkymą, 
švarų ir saugų vandenį, švarią energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo bei 
integravimo priemones, įskaitant pastatų 
renovaciją ir pertvarkymą, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, paramą pereiti 
prie žiedinės ekonomikos, dirvos atkūrimą 
ir išvalymą, išskyrus atvejus, kai tai 
patenka į atsakomybės už žalą aplinkai 
pagal SESV 191 straipsnyje nurodytą 
principą „teršėjas moka“ taikymo sritį, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms ir klimato kaitos 
nulemtoms pakitusioms oro sąlygoms. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama 
visapusiškam požiūriui į investicijas, visų 
pirma teritorijų, turinčių svarbių su 
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pertvarka susijusių poreikių, atžvilgiu. Taip 
pat galėtų būti remiamos investicijos 
kituose sektoriuose, jei jos dera su 
priimtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais. Priemone remiamos investicijos, iš 
kurių negaunama pakankamai pajamų, ir ja 
siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti dėl prisitaikymo prie su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų, jei jos padės tenkinti vystymosi 
poreikius pertvarkos laikotarpiu siekiant 
Sąjungos naujųjų 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų, taip pat Sąjungos tikslo 
iki 2040 m. arba anksčiau pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
kaip aprašyta teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti švarias 
technologijas ir infrastruktūrą, skirtą 
atsinaujinančiajai energijai ir transporto 
sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimui, centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus, ekologišką ir tvarų 
judumą, investicijas į mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir skaitmeninimą, pažangų 
atliekų tvarkymą, švarią atsinaujinančiąją 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
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svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

išskyrus atvejus, kai tai patenka į 
atsakomybės už žalą aplinkai pagal SESV 
191 straipsnyje nurodytą principą 
„teršėjas moka“ taikymo sritį, taip pat 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas ekologinėms katastrofoms. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama 
visapusiškam požiūriui į investicijas, visų 
pirma teritorijų, turinčių svarbių su 
pertvarka susijusių poreikių, atžvilgiu. Taip 
pat galėtų būti remiamos investicijos 
kituose sektoriuose, jei jos dera su 
priimtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais. Priemone remiamos investicijos, iš 
kurių negaunama pakankamai pajamų, ir ja 
siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti dėl prisitaikymo prie su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius. Siekiant padėti 
nustatyti didelį teigiamą poveikį aplinkai 
darančias investicijas, tinkamas finansuoti 
pagal Priemonę, kuriomis galėtų būti 
svariai prisidedama siekiant Sąjungos 
klimato ir energetikos tikslų ir išsaugoti 
biologinę įvairovę, sykiu laikantis 
principo „nepakenkti“, turėtų būti 
naudojama ES aplinkos atžvilgiu tvarios 
ekonominės veiklos taksonomija. 
Investicijos turėtų būti vertinamos 
siekiant nustatyti, ar jos daro poveikį 
aplinkai, klimatui arba socialinį poveikį, 
ir prireikus joms turėtų būti taikomas 
tvarumo patikrinimas vadovaujantis 
gairėmis, kurias Komisija parengs pagal 
programą „InvestEU“;

Or. en

Pakeitimas 56
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti įperkamos ir 
tvarios energijos technologijų ir 
infrastruktūros ir transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą, centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklus, ekologišką judumą, pažangų 
atliekų tvarkymą, švarią energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, miestų atnaujinimą ir 
atgaivinimą, investicijas į priežiūros 
infrastruktūrą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos ir ekosistemų atkūrimą 
ir išvalymą, biologinės įvairovės ir 
natūralių buveinių apsaugą ir atkūrimą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, naujų įgūdžių įgijimą ir 
mokymą užtikrinant lyčių lygybę, ir 
socialinę infrastruktūrą, įskaitant socialinį 
būstą. Infrastruktūros plėtra taip pat gali 
apimti sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
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tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija. 
Vykdant tokias investicijas yra galimybė 
pasinaudoti technine ir administracine 
pagalba;

Or. en

Pakeitimas 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti (bet tuo 
neapsiriboti) energetikos infrastruktūrą, 
įskaitant su švariu vandeniliu, biodujomis 
ir biometanu susijusias investicijas, ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, investicijas į žaliuosius ir tvarius 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, 
pažangų atliekų tvarkymą, švarią energiją 
ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
aplinkos infrastruktūrą (vandens ir 
sanitarijos paslaugas), miestų 
atnaujinimą ir atgaivinimą, kultūros ir 
istorinio paveldo apsaugą, taip pat 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
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sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

Or. en

Pakeitimas 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti tam tikras 
investicijas, kurios padės tenkinti 
vystymosi poreikius pereinant prie 
tvaresnės ekonomikos. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie tvaresnės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
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infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius 
socialinius, ekonominius ir aplinkos 
uždavinius. Siekiant padėti nustatyti didelį 
teigiamą poveikį aplinkai darančias 
investicijas, tinkamas finansuoti pagal 
Priemonę, gali būti naudojama ES 
aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 
veiklos taksonomija;

investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie tvaresnės ekonomikos 
kylančius aplinkos uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 59
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 



AM\1212239LT.docx 27/152 PE657.150v01-00

LT

priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą. Infrastruktūros plėtra taip 
pat gali apimti sprendimus, kuriais 
didinamas jos atsparumas nelaimėms. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama 
visapusiškam požiūriui į investicijas, visų 
pirma teritorijų, turinčių svarbių su 
pertvarka susijusių poreikių, atžvilgiu. Taip 
pat galėtų būti remiamos investicijos 
kituose sektoriuose, jei jos dera su 
priimtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais. Priemone remiamos investicijos, iš 
kurių negaunama pakankamai pajamų, ir ja 
siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti dėl prisitaikymo prie su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius.

Or. de

Pakeitimas 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 

(5) siekiant didesnės pertvarkos 
veikiamų teritorijų regioninės sanglaudos 
ir ekonomikos įvairinimo, Priemonė turėtų 
apimti daug įvairių tvarių investicijų, jei 
jos padės tenkinti vystymosi poreikius 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos neturi apimti iškastinio kuro ir 
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transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

turėtų apimti atsinaujinančiosios 
energetikos ir transporto infrastruktūrą, 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus tik 
pertvarką vykdančiuose anglių pramonės 
regionuose, ekologišką judumą, pažangų 
atliekų tvarkymą, švarią energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu, laikantis principo „nepakenkti“. 
Taip pat galėtų būti remiamos investicijos 
kituose sektoriuose, jei jos dera su 
priimtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais. Priemone remiamos investicijos, iš 
kurių negaunama pakankamai pajamų, ir ja 
siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti dėl prisitaikymo prie su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius. Siekiant padėti 
nustatyti didelį teigiamą poveikį aplinkai 
darančias investicijas, tinkamas finansuoti 
pagal Priemonę, turėtų būti naudojama ES 
aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 
veiklos taksonomija;

Or. en

Pakeitimas 61
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos (5) siekiant didesnio pertvarkos 
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veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas, paramą MVĮ, energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos ir vandens atkūrimą ir 
išvalymą, taip pat darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymą ir 
socialinę infrastruktūrą, įskaitant 
priežiūros įstaigas ir socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas klimato kaitos sukeltoms 
nelaimėms, kaip antai potvyniams ir 
miškų gaisrams. Pirmenybė turėtų būti 
teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius 
teritorinius, socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius. Siekiant padėti 
nustatyti didelį teigiamą poveikį aplinkai 
darančias investicijas, tinkamas finansuoti 
pagal Priemonę, gali būti naudojama ES 
aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 
veiklos taksonomija;

Or. en
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Pakeitimas 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą, darbo vietų 
kūrimą ir socialinę infrastruktūrą, įskaitant 
socialinį būstą. Infrastruktūros plėtra taip 
pat gali apimti sprendimus, kuriais 
didinamas jos atsparumas nelaimėms. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama 
visapusiškam požiūriui į investicijas, visų 
pirma teritorijų, turinčių svarbių su 
pertvarka susijusių poreikių, atžvilgiu. Taip 
pat galėtų būti remiamos investicijos 
kituose sektoriuose, jei jos dera su 
priimtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais. Priemone remiamos investicijos, iš 
kurių negaunama pakankamai pajamų, ir ja 
siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti dėl prisitaikymo prie su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius;
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Or. en

Pakeitimas 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, vietinį viešąjį 
transportą, atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti 
pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir aplinkos 
uždavinius;
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poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

Or. en

Pakeitimas 64
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų, įskaitant buvusius 
anglių kasybos regionus ir periferinius 
regionus, pvz., salas, ekonomikos 
įvairinimo, Priemonė turėtų apimti daug 
įvairių investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
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prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius; 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

Or. fr

Pakeitimas 65
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui žiedinės 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
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su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, 
naudojama ES aplinkos atžvilgiu tvarios 
ekonominės veiklos taksonomija ir 
laikomasi principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“;

Or. en

Pakeitimas 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos, pavyzdžiui, gali apimti 
energetikos ir transporto infrastruktūrą, 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, 
ekologišką judumą, pažangų atliekų 
tvarkymą, švarią energiją ir energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, įskaitant 
pastatų renovaciją ir pertvarkymą, paramą 
pereiti prie žiedinės ekonomikos, dirvos 
atkūrimą ir išvalymą, taip pat darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
mokymą ir socialinę infrastruktūrą, 
įskaitant socialinį būstą. Infrastruktūros 
plėtra taip pat gali apimti sprendimus, 
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atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

kuriais didinamas jos atsparumas 
nelaimėms. Pirmenybė turėtų būti teikiama 
visapusiškam požiūriui į investicijas, visų 
pirma teritorijų, turinčių svarbių su 
pertvarka susijusių poreikių, atžvilgiu. Taip 
pat galėtų būti remiamos investicijos 
kituose sektoriuose, jei jos dera su 
priimtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais. Priemone remiamos investicijos, iš 
kurių negaunama pakankamai pajamų, ir ja 
siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti dėl prisitaikymo prie su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius. Siekiant padėti 
nustatyti didelį teigiamą poveikį aplinkai 
darančias investicijas, tinkamas finansuoti 
pagal Priemonę, gali būti naudojami 
atitikties Sąjungos 2030 m. klimato tikslui 
ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. užtikrinimo 
tikslui kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į pastangas, kurios 
naudojant Priemonę dedamos siekiant 
didesnės ekonominės, teritorinės ir 
socialinės sanglaudos, ją taikant turėtų 
būti prisidedama ir prie nelygybės 
panaikinimo bei kovos su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 
2 straipsnyje, SESV 10 straipsnyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnyje, bei veiksmų šiose 
srityse rėmimo. Visos suinteresuotosios 
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šalys, dalyvaujančios visais Priemonės 
įgyvendinimo etapais, įsipareigoja skatinti 
lyčių lygybę ir užtikrina, kad būtų 
atsižvelgiama į poveikį moterims, kadangi 
jos patiria neproporcingai didelį klimato 
kaitos ir pertvarkos proceso poveikį;

Or. en

Pakeitimas 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Priemonės tikslų turėtų būti 
siekiama darnaus vystymosi ir Sąjungos 
paramos siekiui išsaugoti, apsaugoti ir 
gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta 
SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 
dalyje, pagrindais, vadovaujantis principu 
„teršėjas moka“ ir įsipareigojimais, dėl 
kurių susitarta pagal Paryžiaus 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 69
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Komisija turėtų parengti sąrašą, 
kuriame išvardytų investicijas, kuriomis 
kenkiama Paryžiaus susitarime ir 
Žaliajame kurse nustatytiems tikslams ir 
kurios neatitinka EIB energetikos 
finansavimo politikos. Toms investicijoms 
parama pagal Priemonę neturėtų būti 
teikiama;
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Or. en

Pakeitimas 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant išvengti neišnaudojamo 
turto atsiradimo ir užtikrinti, kad viešasis 
finansavimas būtų naudojamas 
ekonomiškai efektyviausiu būdu, paramą 
gaunantys projektai turėtų turėti ilgalaikį 
ekologinį tvarų poveikį ir padėti pasiekti 
neutralaus poveikio klimatui tikslą iki 
2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 71
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) įgyvendinant Priemonę turėtų būti 
vadovaujamasi horizontaliaisiais 
principais, nustatytais Europos Sąjungos 
sutarties (toliau – ES sutartis) 3 
straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, – taip 
pat ir ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytais subsidiarumo ir 
proporcingumo principais, – laikantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos. Valstybės narės taip pat turėtų 
laikytis JT vaiko teisių konvencijoje ir JT 
neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų 
įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą, 
laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir 
Sąjungos teisės, kuria suderinami 
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gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimai. Taikant Priemonę neturėtų 
būti skiriama parama veiksmams, kuriais 
prisidedama prie kurios nors formos 
segregacijos ar atskirties, arba remiama 
neįgaliesiems neprieinama infrastruktūra. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti 
pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti 
jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip 
pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 72
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant Priemonę 
būtų gerbiama ir skatinama moterų ir 
vyrų lygybė pagal SESV 8 straipsnį. 
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 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga nustačius 
bendrų teisinės valstybės principo 
laikymosi valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis yra 
esminė patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga. 
Tačiau, norint užtikrinti pagal Priemonę 
remiamų investicijų veiksmingumą, 
nepaprastai svarbu pasirūpinti galutinių 
paramos gavėjų apsauga. Vietos ir 
regioninės valdžios institucijos negali 
prarasti savo finansavimo dėl bendro 
pobūdžio trūkumų, susijusių su teisinės 
valstybės principo taikymu valstybėse 
narėse. Prireikus Europos Komisija, 
sutarusi su Europos Parlamentu ir 
Taryba, turėtų imtis laikinai valdyti lėšas 
su gavėjais, neįtraukiant teisinės valstybės 
principą pažeidžiančių nacionalinių 
vyriausybių;

Or. en

Pakeitimas 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga nustačius 
bendrų teisinės valstybės principo 
laikymosi valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis yra 
esminė patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga. 
Priemone turėtų naudotis tik tos valstybės 
narės, kurios laikosi pagrindinių 
Sąjungos vertybių, įskaitant teisinės 
valstybės principą. Jei Komisija laikosi 
nuomonės, kad valstybė narė pažeidžia 
teisinės valstybės principą, ji turėtų ieškoti 
galimybės paremti susijusius pertvarką 
vykdančius regionus kitais būdais arba 
rasti būdą tiesiogiai skirti paramą 
regionui, jei jis laikosi teisinės valstybės 
principo, neįtraukiant nacionalinės 
vyriausybės;

Or. en

Pakeitimas 75
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
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pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga nustačius 
bendrų teisinės valstybės principo 
laikymosi valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis yra 
esminė patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga. Todėl 
norint gauti bet kokią finansinę paramą iš 
ES biudžeto, įskaitant Teisingos 
pertvarkos mechanizmą, turėtų būti 
privaloma gerbti pagrindines Sąjungos 
vertybes, kaip antai teisinės valstybės 
principą, ir jų laikytis. TPM paramą 
gaunančios valstybės narės turėtų būti 
įsipareigojusios siekti ES 2050 m. 
neutralaus poveikio klimatui tikslo;

Or. en

Pakeitimas 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios 
su Sąjungos biudžeto apsauga tais 
atvejais, kai esama visuotinių teisinės 

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė;
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valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;

Or. fr

Pakeitimas 77
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal Priemonę parama turėtų būti 
teikiama Sąjungos skirtų dotacijų forma 
kartu su finansavimo partnerio suteiktomis 
paskolomis. Pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 (toliau – Finansinis 
reglamentas)12125 straipsnį Komisijos 
tiesioginio valdymo būdu įgyvendinamas 
dotacijos komponento finansinis paketas 
turėtų būti teikiamas su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo forma. Tokia 
finansavimo forma turėtų padėti 
paskatinti dalyvauti projektų rengėjus ir 
padėti veiksmingai siekti Priemonės 
tikslų, atsižvelgiant į paskolos dydį. 
Paskolos komponentą turėtų suteikti 
Europos investicijų bankas (toliau – EIB). 
Priemonė gali būti taikoma ir kitiems 
finansavimo partneriams, teikiantiems 
paskolos komponentą, kai atsiranda 
papildomų išteklių dotacijos komponentui 
arba kai to reikia teisingam įgyvendinimui 
užtikrinti;

(7) pagal Priemonę parama turėtų būti 
teikiama Sąjungos skirtų dotacijų forma 
kartu su finansavimo partnerio suteiktomis 
paskolomis. Paskolos komponentą turėtų 
suteikti Europos investicijų bankas (toliau 
– EIB). Kiti finansavimo partneriai, gavę 
palankų ramsčio vertinimą, numatytą 
Finansinio reglamento 154 straipsnyje, 
taip pat gali teikti paskolos komponentą, 
jei jie turi pajėgumų įvykdyti Priemonės 
tikslus, prisidėti nuosavais ištekliais ir 
užtikrinti tinkamą geografinę aprėptį;

_________________
12 Reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046.

Or. en
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Pakeitimas 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal Priemonę parama turėtų būti 
teikiama Sąjungos skirtų dotacijų forma 
kartu su finansavimo partnerio suteiktomis 
paskolomis. Pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 (toliau – Finansinis 
reglamentas)12125 straipsnį Komisijos 
tiesioginio valdymo būdu įgyvendinamas 
dotacijos komponento finansinis paketas 
turėtų būti teikiamas su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo forma. Tokia 
finansavimo forma turėtų padėti paskatinti 
dalyvauti projektų rengėjus ir padėti 
veiksmingai siekti Priemonės tikslų, 
atsižvelgiant į paskolos dydį. Paskolos 
komponentą turėtų suteikti Europos 
investicijų bankas (toliau – EIB). 
Priemonė gali būti taikoma ir kitiems 
finansavimo partneriams, teikiantiems 
paskolos komponentą, kai atsiranda 
papildomų išteklių dotacijos komponentui 
arba kai to reikia teisingam įgyvendinimui 
užtikrinti;

(7) pagal Priemonę parama turėtų būti 
teikiama Sąjungos skirtų dotacijų forma 
kartu su finansavimo partnerio suteiktomis 
paskolomis. Pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 (toliau – Finansinis 
reglamentas)12 125 straipsnį Komisijos 
tiesioginio valdymo būdu įgyvendinamas 
dotacijos komponento finansinis paketas 
turėtų būti teikiamas su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo forma. Tokia 
finansavimo forma turėtų padėti paskatinti 
dalyvauti projektų rengėjus ir padėti 
veiksmingai siekti savivaldybių, miestų ir 
teritorijų tikslų, atsižvelgiant į paskolos 
dydį. Paskolos komponentą turėtų suteikti 
Europos investicijų bankas (toliau – EIB);

_________________ _________________
12 Reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046.

12 Reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046.

Or. en

Pakeitimas 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) COVID-19 pandemija sustiprino 
Teisingos pertvarkos mechanizmo svarbą 
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dėl poreikio atgaivinti labiausiai su 
klimato kaita susijusios pertvarkos 
paveiktų regionų ekonomiką. 
Atsižvelgiant į tai, kad su klimato kaita 
susijusi pertvarka ir tvarus ekonomikos 
augimas vienas nuo kito priklauso, pagal 
Viešojo sektoriaus paskolų priemonę 
reikia skirti pakankamai išteklių, kad iki 
2050 m. Sąjungoje būtų galima spręsti 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos problemas, kurias 
dar labiau paaštrino COVID-19 
pandemija;

Or. en

Pakeitimas 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) EIB ir kitų finansų partnerių 
teikiamoms paskoloms viešojo sektoriaus 
subjektams, skirtoms remti projektus, 
kuriuos Komisija pripažino tinkamais 
finansuoti, finansiškai ir techniškai 
nepriklausomais, neturėtų būti taikomas 
reikalavimas apskaičiuoti valstybės narės 
deficitą ir skolą, kaip apibrėžta Stabilumo 
ir augimo pakte;

Or. en

Pakeitimas 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) [250 000 000] EUR vertės 
Priemonės dotacijų komponentas turėtų 

Išbraukta.
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būti finansuojamas iš Sąjungos biudžeto 
pagal [naująjį pasiūlymą dėl DFP] ir 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
būti svarbiausias orientacinis dydis 
metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 2 
d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo1317 punkte;
_________________
13 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201
3.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:3
73:TOC

Or. en

Pakeitimas 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) [250 000 000] EUR vertės 
Priemonės dotacijų komponentas turėtų 
būti finansuojamas iš Sąjungos biudžeto 
pagal [naująjį pasiūlymą dėl DFP] ir 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
svarbiausias orientacinis dydis metinės 
biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų 
valdymo1317 punkte;

(8) [1525 000 000] EUR vertės 
Priemonės dotacijų komponentas turėtų 
būti finansuojamas iš Sąjungos biudžeto 
pagal [naująjį pasiūlymą dėl DFP] ir 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
svarbiausias orientacinis dydis metinės 
biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip 
apibrėžta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo13 
17 punkte;

_________________ _________________
13 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201
3.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:3

13 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1588101162430&u
ri=CELEX:32013Q1220(01)
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73:TOC

Or. en

Pakeitimas 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 275 000 000 EUR Priemonės 
dotacijų komponento turi būti 
finansuojama grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas. 
Tokios pajamos gaunamos iš nutrauktų 
programų, nesusijusių su Priemone, ir 
pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį turėtų 
būti laikomos išorės asignuotosiomis 
pajamomis nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f 
punkto;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 275 000 000 EUR Priemonės 
dotacijų komponento turi būti 
finansuojama grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas. 
Tokios pajamos gaunamos iš nutrauktų 
programų, nesusijusių su Priemone, ir 
pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį turėtų 
būti laikomos išorės asignuotosiomis 
pajamomis nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f 

(9) turėtų būti visapusiškai laikomasi 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 
dalies f punkto ir SESV 322 straipsnio 1 
dalies;
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punkto;

Or. en

Pakeitimas 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 1 000 000 000 EUR Priemonės 
dotacijų komponento turėtų būti 
finansuojama iš numatomo ES garantijos, 
nustatytos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2015/1017, 
kuriuo taip pat įsteigiamas Europos 
strateginių investicijų fondas (toliau – 
ESIF reglamentas)14, atidėjinių 
pertekliaus. Todėl reikėtų numatyti 
nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 213 straipsnio 4 
dalies a punkto, kuriame numatytas 
įpareigojimas bet kokį biudžeto garantijos 
atidėjinių perteklių grąžinti į biudžetą, 
kad tą perteklių būtų galima paskirti 
Priemonei. Tokios asignuotosios pajamos 
pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį turėtų 
būti laikomos išorės asignuotosiomis 
pajamomis nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f 
punkto;

Išbraukta.

_________________
14 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos 
investicinių projektų portalo, kuriuo iš 
dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 
1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 
nuostatos dėl Europos strateginių 
investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 
1).

Or. fr
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Pakeitimas 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 1 000 000 000 EUR Priemonės 
dotacijų komponento turėtų būti 
finansuojama iš numatomo ES garantijos, 
nustatytos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2015/1017, 
kuriuo taip pat įsteigiamas Europos 
strateginių investicijų fondas (toliau – 
ESIF reglamentas)14, atidėjinių 
pertekliaus. Todėl reikėtų numatyti 
nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 213 straipsnio 4 
dalies a punkto, kuriame numatytas 
įpareigojimas bet kokį biudžeto garantijos 
atidėjinių perteklių grąžinti į biudžetą, 
kad tą perteklių būtų galima paskirti 
Priemonei. Tokios asignuotosios pajamos 
pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį turėtų 
būti laikomos išorės asignuotosiomis 
pajamomis nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f 
punkto;

Išbraukta.

_________________
14 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos 
investicinių projektų portalo, kuriuo iš 
dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 
1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 
nuostatos dėl Europos strateginių 
investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 
1).

Or. en

Pakeitimas 87
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 1 000 000 000 EUR Priemonės 
dotacijų komponento turėtų būti 
finansuojama iš numatomo ES garantijos, 
nustatytos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2015/1017, 
kuriuo taip pat įsteigiamas Europos 
strateginių investicijų fondas (toliau – 
ESIF reglamentas)14, atidėjinių 
pertekliaus. Todėl reikėtų numatyti 
nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 
Finansinio reglamento 213 straipsnio 4 
dalies a punkto, kuriame numatytas 
įpareigojimas bet kokį biudžeto garantijos 
atidėjinių perteklių grąžinti į biudžetą, kad 
tą perteklių būtų galima paskirti 
Priemonei. Tokios asignuotosios pajamos 
pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį turėtų 
būti laikomos išorės asignuotosiomis 
pajamomis nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f 
punkto;

(10) reikėtų visapusiškai laikytis 
Finansinio reglamento 213 straipsnio 4 
dalies a punkto, kuriame numatytas 
įpareigojimas bet kokį biudžeto garantijos 
atidėjinių perteklių grąžinti į biudžetą;

_________________
14 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos 
investicinių projektų portalo, kuriuo iš 
dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 
1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 
nuostatos dėl Europos strateginių 
investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 
1).

Or. en

Pakeitimas 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal Finansinio reglamento 12 
straipsnio 4 dalies c punktą asignavimai, 
atitinkantys išorės asignuotąsias pajamas, 
turėtų būti automatiškai perkeliami 
tolesnei programai arba veiksmui. 
Remiantis ta nuostata galima suderinti 
daugiametį asignuotųjų pajamų 
tvarkaraštį su Priemonės finansuojamų 
projektų įgyvendinimo planu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) taip pat reikėtų numatyti išteklius 
konsultacinei paramai siekiant paskatinti 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti projektus;

(12) taip pat reikėtų numatyti išteklius 
konsultacinei paramai siekiant paskatinti 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti projektus, be 
kita ko, paraiškų teikimo etape;

Or. en

Pakeitimas 90
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį 
būtų nustatomos numatytos nacionalinės 
dalys, kurių turės būti paisoma pirmame 
etape, remiantis Teisingos pertvarkos 

(13) šie ištekliai, skirti dotacijų 
komponentui, turėtų būti teikiami be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kartu 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;
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fondo reglamente pasiūlyta įnašų schema. 
Tačiau siekiant tą tikslą suderinti su 
poreikiu optimizuoti Priemonės 
ekonominį poveikį ir įgyvendinimą, tokie 
nacionaliniai asignavimai neturėtų būti 
skiriami po 2024 m. gruodžio 31 d. Po šios 
datos likusieji ištekliai, skirti dotacijų 
komponentui, turėtų būti teikiami be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kartu 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad programos lėšos būtų leidžiamos kuo veiksmingiau, jos neturėtų būti 
skiriamos nacionaliniu pagrindu.

Pakeitimas 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
maksimaliai pasinaudoti dotacijos 
komponentu, ir atsižvelgiant į tai, kad 
vykstant pertvarkai būtent pereinamojo 
laikotarpio regionai gali patirti didžiausią 
finansinį ir socialinį poveikį, turėtų būti 
sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 
2024 m. gruodžio 31 d. Po šios datos 
likusieji ištekliai, skirti dotacijų 
komponentui, turėtų būti teikiami be iš 
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konvergencijos požiūrio; anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kartu 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio. Iki 2024 m. 
birželio 30 d. turėtų būti paskelbta tarpinė 
vertinimo ataskaita, kuria remiantis būtų 
galima paskirstyti likusius išteklius;

Or. en

Pagrindimas

Tarpinė vertinimo ataskaita galėtų būti vertinga medžiaga skirstant po 2024 m. gruodžio 31 
d. likusias lėšas, kurios nėra iš anksto paskirstytos kiekvienai valstybei narei. Todėl būtų 
pagrįsta paankstinti tarpinės ataskaitos paskelbimo datą.

Pakeitimas 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. 
Tačiau siekiant tą tikslą suderinti su 
poreikiu optimizuoti Priemonės 
ekonominį poveikį ir įgyvendinimą, tokie 
nacionaliniai asignavimai neturėtų būti 
skiriami po 2024 m. gruodžio 31 d. Po šios 
datos likusieji ištekliai, skirti dotacijų 
komponentui, turėtų būti teikiami be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kartu 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma per visą 
programos įgyvendinimo laikotarpį. 
Ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti skiriami iš anksto paskirta 
nacionaline dalimi ir ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
perspektyvumu ir rizikos vengimu 
grindžiamo požiūrio;

Or. en
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Pakeitimas 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Šis 
mechanizmas turėtų būti sukurtas 
Komisijos deleguotuoju aktu, kuriame 
būtų nustatytos atitinkamos kiekvienos 
valstybės narės dalys. Tačiau siekiant tą 
tikslą suderinti su poreikiu optimizuoti 
Priemonės ekonominį poveikį ir 
įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP). Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio, daugiausia 
dėmesio skiriant toms teritorijoms, kurias 
labiausiai paveikė su klimato kaita 
susijusi pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Turėtų 
būti atsižvelgiama į mažiau išsivysčiusių 
regionų, nurodytų Reglamento .../... 
[naujasis BNR] [102 straipsnio 2 dalyje], 
poreikius. Tačiau siekiant tą tikslą 
suderinti su poreikiu optimizuoti 
Priemonės ekonominį poveikį ir 
įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio bei skatinant 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema, 
nelaikant 2020 m. Europos semestro 
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optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

rekomendacijų būtinomis sąlygomis. 
Tačiau siekiant tą tikslą suderinti su 
poreikiu optimizuoti Priemonės ekonominį 
poveikį ir įgyvendinimą, tokie 
nacionaliniai asignavimai neturėtų būti 
skiriami po 2024 m. gruodžio 31 d. Po šios 
datos likusieji ištekliai, skirti dotacijų 
komponentui, turėtų būti teikiami be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kartu 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

Or. fr

Pakeitimas 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP). Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos ir teritorinės sanglaudos 
požiūrio;

Or. en
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Pakeitimas 97
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo ir teisingo 
regioninės konvergencijos požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
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teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą. Į kartu su Komisija 
parengtus planus turi įeiti bendri 
kriterijai, būtent: parama nuo iškastinio 
kuro itin priklausomiems regionams ir 
daug anglies dioksido išskiriantiems 
pramonės sektoriams, gerai apgalvotas 
perėjimo prie mažo anglies dioksido 
kiekio veiklos planas, įsipareigojimai kurti 
naujas darbo vietas žaliojoje ekonomikoje, 
pasiryžimas investuoti į 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir 
skaitmeninį junglumą. Rengiant teritorinį 
teisingos pertvarkos planą turėtų būti 
plačiai įtraukiamos kompetentingos 
atitinkamų teritorijų vietos ir regionų 
valdžios institucijos;

Or. fr

Pakeitimas 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus, atsižvelgiama į 
atitinkamus kriterijus, nustatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
.../... [Reglamentas dėl sistemos tvariam 
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skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

investavimui palengvinti], projekto 
galimybes pasiekti tikslus ir vystymosi 
poreikius, aprašytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, indėlį į Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
bei poveikio klimatui neutralumo iki 2050 
m. tikslų siekį, bendrą tikslą skatinti 
regioninę ir teritorinę konvergenciją ir 
dotacijos komponento svarbą projekto 
perspektyvumui. Komisija užtikrina, kad 
darbo programoje būtų atsižvelgiama į 
lyčių lygybę ir lyčių aspekto integravimą, 
o šių sričių veiksmai būtų skatinami. 
Todėl šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos 
parama turėtų naudotis tik tos valstybės 
narės, kuriose priimtas bent vienas 
teritorinis teisingos pertvarkos planas. 
Darbo programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 100
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą 
tikslą skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai, kurie gali apimti atitinkamus 
kriterijus iš nustatytųjų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES).../... [Reglamentas dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti]. 
Nustatant tas tinkamumo sąlygas ir 
skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgiama 
į projekto aktualumą pagal plėtros 
poreikius, aprašytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, bendrus tikslus 
skatinti regioninę ir teritorinę 
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teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

konvergenciją ir spręsti su ekonominėmis 
ir socialinėmis išlaidomis siekiant iki 2050 
m. pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos Sąjungoje susijusius 
klausimus, kartu užtikrinant, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje, ir dotacijos 
komponento svarbą projekto 
perspektyvumui. Todėl šiuo reglamentu 
nustatyta Sąjungos parama turėtų naudotis 
tik tos valstybės narės, kuriose priimtas 
bent vienas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas. Darbo programoje ir kvietimuose 
teikti pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai tam atvejui, jei paklausa viršija 
pagal nacionalinius asignavimus 
skiriamus finansavimo išteklius. Nustatant 
tas tinkamumo sąlygas ir prioritetų teikimo 
kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į 
atitinkamus kriterijus, nustatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
.../... [Reglamentas dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti], projekto 
gebėjimą atitikti tikslus ir plėtros 
poreikius, aprašytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, indėlį į su klimato 
kaita susijusią pertvarką, projekto 
ekonominį efektyvumą, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
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darną ir nuoseklumą; šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į atitinkamus kriterijus, 
nustatytus pagal ES tvarių investicijų 
taksonomiją, projekto gebėjimą atitikti 
tikslus ir plėtros poreikius, aprašytus 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, indėlį į su klimato kaita 
susijusią pertvarką, paramos prašančio 
viešojo sektoriaus subjekto plano, kaip 
palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro per 
laikotarpį, suderinamą su Paryžiaus 
susitarimo tikslais, priėmimą, bendrą 
tikslą skatinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir dotacijos 
komponento svarbą projekto 
perspektyvumui. Todėl šiuo reglamentu 
nustatyta Sąjungos parama turėtų naudotis 
tik tos valstybės narės, kuriose priimtas 
bent vienas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas. Darbo programoje ir kvietimuose 
teikti pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 



AM\1212239LT.docx 61/152 PE657.150v01-00

LT

teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai, kurie gali apimti atitinkamus 
kriterijus, nustatytus Reglamente 
(ES).../... [Reglamentas dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti]. 
Nustatant tas tinkamumo sąlygas ir 
skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgiama 
į projekto gebėjimą atitikti tikslus ir 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, indėlį 
užtikrinant, kad su klimato kaita susijusi 
pertvarka būtų įvykdyta nė vieno 
nepaliekant nuošalyje, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
vaidmenį projekto prieinamumo atžvilgiu. 
Todėl šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos 
parama turėtų naudotis tik tos valstybės 
narės, kuriose priimtas bent vienas 
teritorinis teisingos pertvarkos planas. 
Darbo programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 104
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti įtrauktas 
ES taksonomijos ir principo „Nedaryti 
reikšmingos žalos“ laikymasis, 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 105
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
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teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę konvergenciją bei 
teritorinę sanglaudą ir dotacijos 
komponento svarbą projekto 
perspektyvumui. Todėl šiuo reglamentu 
nustatyta Sąjungos parama turėtų naudotis 
tik tos valstybės narės, kuriose priimtas 
bent vienas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas. Darbo programoje ir kvietimuose 
teikti pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę sanglaudą ir 
dotacijos komponento svarbą projekto 
perspektyvumui. Todėl šiuo reglamentu 
nustatyta Sąjungos parama turėtų naudotis 
tik tos valstybės narės, kuriose priimtas 
bent vienas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas. Darbo programoje ir kvietimuose 
teikti pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en
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Pakeitimas 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžetą ir gerbti Sąjungos vertybes, 
valstybės narės turėtų laikytis teisinės 
valstybės principo, o dėl visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
trūkumų galėtų būti sustabdyti mokėjimai 
ir įsipareigojimai, sumažintas 
finansavimas ir uždrausta prisiimti 
naujus įsipareigojimus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų;

Or. en

Pakeitimas 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Priemonės parama ad hoc 
pagrindu turėtų būti teikiama regionams, 
kurie dėl kovos su klimato kaita veiksmų 
patiria nenumatytą verslo krizę, kad būtų 
galima tinkamai reaguoti į krizines 
situacijas, kurios gali susidaryti 
pereinamuoju laikotarpiu. Taip siekiama 
užtikrinti, kad regionai galėtų gauti 
paramą net ir tuo atveju, jeigu nebuvo iš 
anksto priskirti prie paveiktų regionų;

Or. en
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Pakeitimas 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai 
perspektyvūs ir finansuojami tik rinkos 
sąlygomis teikiamomis paskolomis. 
Nuosavos pajamos turėtų atitikti pajamas, 
išskyrus biudžeto pervedimus, tiesiogiai 
gautas vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, 
iš pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, kuriais 
sprendžiamas ekonominių ir socialinių 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos Sąjungoje išlaidų 
išlaidų klausimas, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų ir kuriais be 
paramos dotacijomis iš Sąjungos biudžeto 
nebūtų užtikrinamas projektų 
finansavimas tokiu pačiu mastu arba per 
tą patį laikotarpį. Nuosavos pajamos turėtų 
atitikti pajamas, išskyrus biudžeto 
pervedimus, tiesiogiai gautas vykdant 
projekto veiklą, pavyzdžiui, iš pardavimų, 
mokesčių ar rinkliavų, ir papildomai 
sutaupytas atnaujinus esamą turtą;

Or. en

Pakeitimas 110
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 
biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis, ir kurių dėl to 
nebūtų galima įgyvendinti be Sąjungos 
finansinės paramos pagal šią Priemonę. 
Nuosavos pajamos turėtų atitikti pajamas, 
išskyrus biudžeto pervedimus, tiesiogiai 
gautas vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, 
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turtą; iš pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

Or. en

Pakeitimas 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 
biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie, remiantis dviejų nepriklausomų 
audito įmonių nustatytu vidurkiu, galėtų 
būti finansiškai perspektyvūs ir 
finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 
biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

Or. fr

Pakeitimas 112
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, kurie 
atitinka ES taksonomijos ir principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“ ir iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
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biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 
biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

Or. en

Pakeitimas 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) pagal šią Priemonę remiami 
projektai turėtų būti finansiškai 
perspektyvūs per visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį. Komisija, 
bendradarbiaudama su paramos gavėjais 
ir finansiniais partneriais, turėtų nuolat 
stebėti pagal šią Priemonę vykdomų 
projektų finansinį perspektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kadangi dotacijos komponentas 
turėtų atspindėti skirtingus valstybių narių 
regionų vystymosi poreikius, tokia parama 
turėtų būti moduliuojama. Atsižvelgiant į 
tai, kad viešojo sektoriaus subjektai mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, kaip apibrėžta 
Reglamento [naujasis BNR] 102 straipsnio 
2 dalyje, paprastai turi mažiau viešųjų 
investicijų pajėgumų, tokiems subjektams 

(16) kadangi dotacijos komponentas 
turėtų atspindėti skirtingus valstybių narių 
regionų vystymosi poreikius, tokia parama 
turėtų būti moduliuojama. Atsižvelgiant į 
tai, kad viešojo sektoriaus subjektai mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, apibrėžtuose 
Reglamento [naujasis BNR] 102 straipsnio 
2 dalyje, atokiausiuose regionuose, 
apibrėžtuose SESV 349 straipsnyje, bei 
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suteiktoms paskoloms turėtų būti taikomos 
santykinai didesnės dotacijų normos;

kaimo, retai gyvenamose vietovėse ir 
vietovėse, kuriose gyventojų mažėja, 
paprastai turi mažiau viešųjų investicijų 
pajėgumų, tokiems subjektams suteiktoms 
paskoloms turėtų būti taikomos santykinai 
didesnės dotacijų normos;

Or. en

Pakeitimas 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kadangi dotacijos komponentas 
turėtų atspindėti skirtingus valstybių narių 
regionų vystymosi poreikius, tokia parama 
turėtų būti moduliuojama. Atsižvelgiant į 
tai, kad viešojo sektoriaus subjektai mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, kaip apibrėžta 
Reglamento [naujasis BNR] 102 straipsnio 
2 dalyje, paprastai turi mažiau viešųjų 
investicijų pajėgumų, tokiems subjektams 
suteiktoms paskoloms turėtų būti taikomos 
santykinai didesnės dotacijų normos;

(16) kadangi dotacijos komponentas 
turėtų atspindėti skirtingus valstybių narių 
regionų vystymosi poreikius, teikiant tokią 
paramą tokiems regionams turėtų būti 
teikiama pirmenybė. Atsižvelgiant į tai, 
kad viešojo sektoriaus subjektai mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, kaip apibrėžta 
Reglamento [naujasis BNR] 102 straipsnio 
2 dalyje, paprastai turi mažiau viešųjų 
investicijų pajėgumų, tokiems subjektams 
suteiktoms paskoloms turėtų būti taikomos 
santykinai didesnės dotacijų normos;

Or. en

Pakeitimas 116
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ši parama 
turėtų būti teikiama per „InvestEU“ 
konsultacijų centrą;

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams, visų 
pirma susijusiems su tvarumu ir ES 
taksonomijos laikymusi, rengti, plėtoti ir 
įgyvendinti. Ši parama turėtų būti teikiama 
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per konsultacijų centrą „InvestEU“;

Or. en

Pakeitimas 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ši parama 
turėtų būti teikiama per „InvestEU“ 
konsultacijų centrą;

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ši parama 
turėtų būti teikiama per konsultacijų 
centrą „InvestEU“ ir finansuojama iš ES 
biudžeto išteklių;

Or. en

Pakeitimas 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kadangi šios Priemonės 
veiksmingumas priklauso nuo paramos 
gavėjų administracinių gebėjimų, 
Komisija užtikrina, kad įgyvendinant 
projektus būtų dedamos viešojo 
administravimo ir bendruomenės 
paslaugų teikimo modernizavimo ir 
skaitmeninimo pastangos, prireikus 
skatinant inovacijas, inter alia, 
pasitelkiant sanglaudos politikos 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos 
reglamentus (Euratomas, EB) Nr. 2988/95, 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES) 
2017/1939 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti saugomi proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, taip pat prarastų, 
nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal reglamentus (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 ir (ES, Euratomas) Nr. 
883/2013 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos, 
darančios poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, atvejų. Pagal Reglamentą (ES) 
2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti 
nusikalstamas veikas, darančias poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/1371, ir dėl jų 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiauti siekiant 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai tų valstybių 
narių, kurios dalyvauja įgyvendinant 
tvirtesnį bendradarbiavimą pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939, atžvilgiu ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos trečiosios šalys, dalyvaujančios 
įgyvendinant Sąjungos lėšas, suteiktų 
lygiavertes teises;

(19) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos 
reglamentus (Euratomas, EB) Nr. 2988/95, 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES) 
2017/1939 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti saugomi proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, taip pat prarastų, 
nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal reglamentus (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 ir (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos, 
darančios poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, atvejų. Pagal Reglamentą (ES) 
2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti 
nusikalstamas veikas, darančias poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/1371, ir dėl jų 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiauti siekiant 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai tų valstybių 
narių, kurios dalyvauja įgyvendinant 
tvirtesnį bendradarbiavimą pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939, atžvilgiu ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos trečiosios šalys, dalyvaujančios 
įgyvendinant Sąjungos lėšas, suteiktų 
lygiavertes teises. Kiekvienos 
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5 000 000 EUR viršijančios dotacijos 
atveju Audito Rūmų auditorius, 
atlikdamas dokumentų auditą ir auditą 
vietoje, du kartus per metus atlieka 
europinių lėšų naudojimo patikrinimą, 
kuriuo remiantis suteikiamas lėšų 
valdymo įvykdymo patvirtinimas;

Or. fr

Pakeitimas 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) finansinė parama pagal Priemonę 
neturėtų būti teikiama įmonėms, 
registruotoms šalyse, kurios įtrauktos į 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, 
nebent jos įrodo, kad ten vykdo teisėtą 
verslo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl tolesnių tam 
tikrų įgyvendinimo užduočių delegavimo 
vykdomosioms įstaigoms ir dėl šio 
reglamento II priedo elementų, susijusių 
su pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, dalinio pakeitimo. Ypač svarbu, 

Išbraukta.
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kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija galėtų tinkamai konsultuotis, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant nustatyti tinkamą 
finansinę programą šios Priemonės 
dotacijų komponentui iki 2024 m. 
gruodžio 31 d., Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti 
turimus nacionalinius asignavimus, 
išreikštus bendro Priemonės finansinio 
paketo dalimis kiekvienai valstybei narei 
pagal Reglamento [Teisingos pertvarkos 
fondo reglamentas] I priede nustatytą 
metodiką. Įgyvendinimo įgaliojimai turėtų 
būti suteikti netaikant komitologijos 
procedūrų, atsižvelgiant į tai, kad dalys 
gaunamos tiesiogiai taikant iš anksto 
nustatytą skaičiavimo metodiką;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant nustatyti tinkamą finansinę 
programą šios Priemonės dotacijų 
komponentui iki 2024 m. gruodžio 31 d., 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai nustatyti turimus 
nacionalinius asignavimus, išreikštus 
bendro Priemonės finansinio paketo 
dalimis kiekvienai valstybei narei pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] I priede nustatytą metodiką. 
Įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
suteikti netaikant komitologijos procedūrų, 
atsižvelgiant į tai, kad dalys gaunamos 
tiesiogiai taikant iš anksto nustatytą 
skaičiavimo metodiką;

(21) siekiant nustatyti tinkamą finansinę 
programą šios Priemonės dotacijų 
komponentui iki 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
pabaigos, pagal SESV 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyti turimi 
nacionaliniai asignavimai, išreikšti 
bendro Priemonės finansinio paketo 
dalimis kiekvienai valstybei narei pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] I priede nustatytą metodiką. 
Įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
suteikti netaikant komitologijos procedūrų, 
atsižvelgiant į tai, kad dalys gaunamos 
tiesiogiai taikant iš anksto nustatytą 
skaičiavimo metodiką;

Or. en

Pakeitimas 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Komisija turėtų kasmet teikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai viešojo 
sektoriaus paskolų priemonės 
įgyvendinimo, poveikio ir veiklos 
ataskaitas, kad būtų užtikrinta tinkama 
demokratinė atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 125
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, 
su kuriais susiduria viešieji subjektai 
remdami investicijas, iš kurių be ES 
paramos dotacijomis negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų ir kurios 
duoda naudos teritorijoms, kurioms su 
klimato kaita susijusi pertvarka turi 
didžiausią neigiamą poveikį, ir poreikis 
sukurti nuoseklią įgyvendinimo sistemą 
pagal tiesioginio valdymo principą. 
Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui (įskaitant 
buvusius anglių kasybos regionus ir 
periferinius regionus), tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. Pagal 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti;

Or. fr

Pakeitimas 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. 
pritraukti viešųjų investicijų teritorijose, 
kurias labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 

(22) šio reglamento tikslas – išlaikyti 
netvarią didelių viešųjų išlaidų kultūrą 
ES. Pagrindinės to priežastys yra 
sunkumai, su kuriais susiduria viešieji 
subjektai remdami investicijas, iš kurių be 
ES paramos dotacijomis negaunama 
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Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. Kadangi šių tikslų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

pakankamai nuosavų pajamų ir kurios 
duoda naudos teritorijoms, kurioms su 
klimato kaita susijusi pertvarka turi 
didžiausią neigiamą poveikį, ir poreikis 
sukurti nuoseklią įgyvendinimo sistemą 
pagal tiesioginio valdymo principą. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu nenustatomi 
jokie veiksmai, kurie, kaip manoma, nėra 
būtini siekiant to tikslo,

Or. en

Pakeitimas 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. Kadangi šių tikslų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų ir kurios 
duoda naudos teritorijoms, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos turi didžiausią 
neigiamą poveikį dėl ES ribojančios 
ekonomikos ir biudžeto politikos, ir 
poreikis sukurti nuoseklią įgyvendinimo 
sistemą pagal tiesioginio valdymo principą. 
Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 
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gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu nenustatomi 
jokie veiksmai, kurie, kaip manoma, nėra 
būtini siekiant to tikslo,

Or. en

Pakeitimas 128
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. Kadangi šių tikslų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos, tenkinant atitinkamus 
vystymosi poreikius, valstybės narės 
vienos negali deramai pasiekti. Pagrindinės 
to priežastys yra sunkumai, su kuriais 
susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. Kadangi šių tikslų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu nenustatomi 
jokie veiksmai, kurie, kaip manoma, nėra 
būtini siekiant to tikslo,

Or. en

Pakeitimas 129
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Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. Kadangi šių tikslų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
tik tas investicijas, kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, ir poreikis sukurti 
nuoseklią įgyvendinimo sistemą pagal 
tiesioginio valdymo principą. Kadangi šių 
tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu nenustatomi 
jokie veiksmai, kurie, kaip manoma, nėra 
būtini siekiant to tikslo,

Or. en

Pakeitimas 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl pertvarkos 
siekiant Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
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uždavinių. .../... [kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)], ir 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir neutralaus anglies dioksido poveikio 
ekonomikos Sąjungoje iki 2050 m. kyla 
didelių socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 131
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos ne vėliau kaip iki 
2050 m. kyla didelių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių, laikantis ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“. Finansavimas 
neturėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
daroma didelė žala ES taksonomijoje 
nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams.

Or. en

Pakeitimas 132
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
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socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių. Priemone gali pasinaudoti tik 
tos valstybės narės, kurios yra 
įsipareigojusios pasiekti ES neutralaus 
poveikio klimatui tikslą iki 2050 m. ir 
laikosi pagrindinių Sąjungos vertybių, 
pvz., teisinės valstybės principo.

Or. en

Pakeitimas 133
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurios nurodytos pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose ir kurioms dėl 
Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. kyla 
didelių socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms siekiant naujų 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų ir tikslo užtikrinti neutralaus 
poveikio klimatui ekonomiką Sąjungoje 
iki 2040 m. arba anksčiau kyla didelių 
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socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. kyla 
didelių socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kaip apibrėžta Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 
7 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 136
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos, švietimo, techninių, 
geografinių ir ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę ne vėliau kaip iki 2050 m. 
parama teikiama Sąjungos teritorijoms, 
kurioms dėl Sąjungos perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
kyla didelių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos, teritorinių ir 
ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie tvaresnės ekonomikos kyla 
didelių uždavinių.

Or. en
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Pakeitimas 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių, įskaitant buvusius anglių 
kasybos regionus ir periferinius regionus, 
pvz., salas.

Or. fr

Pakeitimas 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemone gali pasinaudoti tik tos 
valstybės narės, kurios yra 
įsipareigojusios pasiekti ES neutralaus 
poveikio klimatui tikslą iki 2050 m. ir 
laikosi pagrindinių Sąjungos vertybių, 
įskaitant teisinės valstybės principą. 
Teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga.

Or. en

Pakeitimas 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

2. Paramos gavėjas – viešojo 
sektoriaus juridinis asmuo, įsteigtas 
valstybėje narėje kaip viešosios teisės 
subjektas arba kaip įstaiga, kurios veiklą 
reglamentuoja privatinė teisė ir kuriai 
pavesta teikti viešąsias paslaugas, su 
kuriuo pagal Priemonę pasirašytas 
dotacijos susitarimas.

2. Paramos gavėjas – viešojo 
sektoriaus juridinis asmuo, įsteigtas 
valstybėje narėje kaip viešosios teisės 
subjektas arba kaip įstaiga, kurios veiklą 
reglamentuoja privatinė teisė ir kuriai 
pavesta teikti viešąsias paslaugas, arba 
valstybės valdoma įmonė, vietos ar 
regionų valdžios institucijai priklausanti 
įmonė, su kuriuo pagal Priemonę 
pasirašytas dotacijos susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo partneriai – EIB, kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, nacionaliniai 
skatinamojo finansavimo bankai ir finansų 
įstaigos, su kuriais Komisija pasirašo 
administracinį susitarimą bendradarbiauti 
siekdama įgyvendinti Priemonę.

3. Finansavimo partneriai – EIB, kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, įskaitant 
privačias finansų įstaigas, nacionalinius 
skatinamojo finansavimo bankus ir finansų 
įstaigas, su kuriais Komisija pasirašo 
administracinį susitarimą bendradarbiauti 
siekdama įgyvendinti Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Projektas – bet kuris veiksmas, kurį 
Komisija įvardijo kaip atitinkantį 
reikalavimus, kuris yra finansiškai ir 
techniškai nepriklausomas, turi iš anksto 

4. Projektas – bet kuris veiksmas, kurį 
Komisija įvardijo kaip atitinkantį 
reikalavimus, kuris yra finansiškai ir 
techniškai nepriklausomas, turi iš anksto 



PE657.150v01-00 84/152 AM\1212239LT.docx

LT

nustatytą tikslą ir konkretų laikotarpį, per 
kurį turi būti įgyvendintas ir užbaigtas.

nustatytą tikslą ir konkretų laikotarpį, per 
kurį turi būti įgyvendintas ir užbaigtas. 
Projektai, kurie jau buvo pradėti, bet 
negalėjo būti užbaigti dėl finansinių 
išteklių trūkumo, taip pat gali būti tinkami 
finansuoti pagal šią priemonę.

Or. en

Pakeitimas 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
parengtas ir Komisijos patvirtintas planas.

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – planas, pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį parengtas kartu su reikiamomis 
susijusių teritorijų vietos ir regionų 
valdžios institucijomis vadovaujantis 
partnerystės principu, apibrėžtu 
Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR], ir 
patvirtintas Komisijos.

Or. en

Pakeitimas 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
parengtas ir Komisijos patvirtintas planas.

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
po prasmingų konsultacijų valstybių 
narių kartu su susijusių teritorijų 
atitinkamomis vietos ir regionų valdžios 
institucijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais parengtas ir Komisijos 
patvirtintas planas.
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Or. en

Pakeitimas 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
parengtas ir Komisijos patvirtintas planas.

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
atitinkamų vietos ir regionų valdžios 
institucijų parengtas ir su socialiniais 
partneriais, regioninės pilietinės 
visuomenės ir privačiojo sektoriaus 
atstovais aptartas ir Komisijos patvirtintas 
planas.

Or. en

Pakeitimas 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
parengtas ir Komisijos patvirtintas planas.

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – planas, pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį parengtas kartu su reikiamomis 
susijusios teritorijos vietos ir regionų 
valdžios institucijomis bei 
suinteresuotosiomis šalimis ir patvirtintas 
Komisijos;

Or. en

Pakeitimas 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
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Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Principas „nedaryti žalos“ – 
„reikšmingos žalos aplinkos tikslams“ 
vengimas, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) 2020/852 [Taksonomijos 
reglamento] 17 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Papildomumas – parama 
projektams, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų išteklių, kad būtų 
padengtos investicijų sąnaudos, kurie kitu 
atveju nebūtų įgyvendinami per tą patį 
laikotarpį ir kuriais padedama siekti 
3 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 151
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pereinamojo laikotarpio planas – 
tai neutralaus poveikio klimatui ir kitų 
tvarumo tikslų siekimas laikantis ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“. Pažanga turėtų būti 
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vertinama remiantis suderintais tvarumo 
rodikliais, per nustatytą laiką įvykdytinais 
ir moksliškai pagrįstais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Papildomumas – parama 
projektams, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų, kuriomis 
būtų padengtos investicijų sąnaudos, ir 
kuriais padedama siekti 3 straipsnyje 
nustatytų bendrųjų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, taip pat padėti siekti 
ES politikos tikslų, visų pirma Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų, nustatytų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES).../... [kuriuo 
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nustatoma neutralaus poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos 
klimato teisės aktas), tikslo užtikrinti 
Sąjungos perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
laikantis Paryžiaus susitarimo tikslų ir 
reaguojant į poreikį stiprinti 
konkurencingumą. Ji turėtų atitikti 
Reglamentą [Reglamentą dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų].

Or. en

Pakeitimas 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius, ekonominius ir 
aplinkosauginius uždavinius, dėl perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius Sąjungos 
teritorijoms, nurodytoms pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį valstybių narių parengtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, ir padėti siekti ES politikos 
tikslų, visų pirma naujų Sąjungos 2030 m. 
tikslų klimato ir energetikos srityse ir 
tikslo užtikrinti Sąjungos perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m. arba anksčiau, laikantis JT 
darnaus vystymosi tikslų, Paryžiaus 
susitarimo ir Europos socialinių teisių 
ramsčio.

Or. en
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Pakeitimas 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
dėl perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos kylančius uždavinius 
Sąjungos teritorijų, įvardytų teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, kuriuos 
valstybės narės rengia pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį, labui, laikantis Paryžiaus 
susitarimo tikslų ir užtikrinant, kad 
vykdant pertvarką būtų mažinama 
nelygybė, sukuriamas grynasis užimtumo 
poveikis ir sukuriama naujų aukštos 
kokybės darbo vietų, taip pat kad ji būtų 
teisinga ir socialiai priimtina visiems.

Or. en

Pakeitimas 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, kartu užtikrinant, 
kad dėl šios pertvarkos niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje.

Or. en
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Pakeitimas 157
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – iki 
2050 m. spręsti rimtus socialinius ir 
ekonominius uždavinius, dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
kylančius Sąjungos teritorijoms, 
nurodytoms pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
valstybių narių parengtuose teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose.

Or. en

Pakeitimas 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie tvaresnės 
ekonomikos kylančius Sąjungos 
teritorijoms, nurodytoms pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį valstybių narių parengtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose.

Or. en

Pakeitimas 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, kuriais 
sprendžiamas ekonominių ir socialinių 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos Sąjungoje iki 2050 
m. išlaidų klausimas, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų ir kuriais 
neužtikrinamas projektų finansavimas 
tokiu pačiu mastu arba per tą patį 
laikotarpį be paramos dotacijomis iš 
Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis siekiama užtikrinti teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose įvardytų 
regionų vystymosi poreikius, sudarant 
palankesnes sąlygas finansuoti projektus, iš 
kurių negaunama pakankamai nuosavų 
pajamų.

Or. en

Pakeitimas 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
gerinti viešojo sektoriaus investicijų, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, kokybę, sudarant 
palankesnes sąlygas finansuoti projektus, iš 
kurių, kaip pakankamai įrodyta, 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai ir skatinama 
regioninė sanglauda, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 163
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų įgyvendinami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant 2 dalyje nurodyto 
konkretaus tikslo, šiuo reglamentu taip pat 
siekiama prireikus teikti konsultacinę 
paramą reikalavimus atitinkantiems 
projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ta 
konsultacinė parama teikiama laikantis 
„InvestEU“ konsultacijų centrui, įsteigtam 
pagal Reglamento [„InvestEU“ 
reglamentas] [20] straipsnį, taikomų 
taisyklių ir įgyvendinimo metodų.

3. Siekiant 2 dalyje nurodyto 
konkretaus tikslo, šiuo reglamentu taip pat 
siekiama prireikus teikti konsultacinę 
paramą reikalavimus atitinkantiems 
projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti, 
taip pat ir projekto paraiškų teikimo 
etapu. Ta konsultacinė parama teikiama 
laikantis „InvestEU“ konsultacijų centrui, 
įsteigtam pagal Reglamento [„InvestEU“ 
reglamentas] [20] straipsnį, taikomų 
taisyklių ir įgyvendinimo metodų.

Or. en

Pakeitimas 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant 2 dalyje nurodyto 
konkretaus tikslo, šiuo reglamentu taip pat 
siekiama prireikus teikti konsultacinę 
paramą reikalavimus atitinkantiems 

3. Siekiant 2 dalyje nurodyto 
konkretaus tikslo, šiuo reglamentu taip pat 
sudaromos sąlygos teikti konsultacinę 
paramą reikalavimus atitinkantiems 
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projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ta 
konsultacinė parama teikiama laikantis 
„InvestEU“ konsultacijų centrui, įsteigtam 
pagal Reglamento [„InvestEU“ 
reglamentas] [20] straipsnį, taikomų 
taisyklių ir įgyvendinimo metodų.

projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ta 
konsultacinė parama teikiama laikantis 
„InvestEU“ konsultacijų centrui, įsteigtam 
pagal Reglamento [„InvestEU“ 
reglamentas] [20] straipsnį, taikomų 
taisyklių ir įgyvendinimo metodų.

Or. en

Pakeitimas 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio Sąjungos 
biudžete 2021–2027 m. numatytiems 
papildomiems ištekliams, pagal šią 
Priemonę teikiamos paramos dotacijų 
komponentas finansuojamas iš:

1. Nedarant poveikio Sąjungos 
biudžete 2021–2027 m. numatytiems 
papildomiems ištekliams, pagal šią 
Priemonę teikiamos paramos dotacijų 
komponentas, įskaitant projektams rengti, 
plėtoti ir įgyvendinti skirtą konsultacinę 
paramą, finansuojamas iš:

Or. en

Pakeitimas 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos biudžeto išteklių, skiriant 
250 000 000 EUR sumą galiojančiomis 
kainomis, ir

a) Sąjungos biudžeto išteklių, skiriant 
1525 000 000 EUR sumą galiojančiomis 
kainomis, ir

Or. en

Pakeitimas 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos biudžeto išteklių, skiriant 
250 000 000 EUR sumą galiojančiomis 
kainomis, ir

a) Sąjungos biudžeto išteklių, skiriant 
300 000 000 EUR sumą 2018 m. kainomis, 
ir

Or. en

Pakeitimas 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 2 170 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 171
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 2 550 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos 2018 m. kainomis.

Or. en

Pakeitimas 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodyti ištekliai 
teikiami grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas, 
neviršijant 275 000 000 EUR sumos, ir iš 
ESIF reglamentu sukurtos ES garantijos 
atidėjinių pertekliaus, neviršijant 1 000 
000 000 EUR sumos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodyti ištekliai 
teikiami grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas, 
neviršijant 275 000 000 EUR sumos, ir iš 
ESIF reglamentu sukurtos ES garantijos 
atidėjinių pertekliaus, neviršijant 1 000 000 
000 EUR sumos.

2. 1 dalies b punkte nurodyti ištekliai 
teikiami grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas, 
neviršijant 1 000 000 000 EUR sumos, ir iš 
ESIF reglamentu sukurtos ES garantijos 
atidėjinių pertekliaus, neviršijant 
1 700 000 000 EUR sumos.

Or. en

Pakeitimas 175
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodyti ištekliai 
teikiami grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas, 
neviršijant 275 000 000 EUR sumos, ir iš 
ESIF reglamentu sukurtos ES garantijos 
atidėjinių pertekliaus, neviršijant 1 000 000 
000 EUR sumos.

2. 1 dalies b punkte nurodyti ištekliai 
teikiami grąžinamomis sumomis iš 
finansinių priemonių, sukurtų vykdant šio 
reglamento I priede išvardytas programas, 
neviršijant 550 000 000 EUR sumos, ir iš 
ESIF reglamentu sukurtos ES garantijos 
atidėjinių pertekliaus, 
neviršijant 2 000 000 000 EUR sumos.

Or. en

Pakeitimas 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytus išteklius gali 
papildyti valstybių narių, trečiųjų šalių ir 

3. 1 dalyje nurodytus išteklius gali 
papildyti valstybių narių finansiniai įnašai.
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Sąjungai nepriklausančių įstaigų 
finansiniai įnašai. Šie ištekliai yra išorės 
asignuotosios pajamos, kaip apibrėžta 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 
dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytus išteklius gali 
papildyti valstybių narių, trečiųjų šalių ir 
Sąjungai nepriklausančių įstaigų 
finansiniai įnašai. Šie ištekliai yra išorės 
asignuotosios pajamos, kaip apibrėžta 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 
dalyje.

3. 1 dalyje nurodytus išteklius gali 
papildyti valstybių narių finansiniai įnašai. 
Šie ištekliai yra išorės asignuotosios 
pajamos, kaip apibrėžta Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 178
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f 
punkto, 1 dalies b punkte nurodyti iš 
grąžinamų sumų gaunami ištekliai yra 
išorės asignuotosios pajamos, kaip 
apibrėžta Finansinio reglamento 21 
straipsnio 5 dalyje. Nukrypstant nuo 
Finansinio reglamento 213 straipsnio 4 
dalies a punkto, 1 dalies b punkte 
nurodyti iš EFSI atidėjinių pertekliaus 
gaunami ištekliai yra išorės asignuotosios 
pajamos, kaip apibrėžta Finansinio 

Išbraukta.



AM\1212239LT.docx 99/152 PE657.150v01-00

LT

reglamento 21 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 3 dalies f punkto, 
1 dalies b punkte nurodyti iš grąžinamų 
sumų gaunami ištekliai yra išorės 
asignuotosios pajamos, kaip apibrėžta 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 
dalyje. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 213 straipsnio 4 dalies a 
punkto, 1 dalies b punkte nurodyti iš 
EFSI atidėjinių pertekliaus gaunami 
ištekliai yra išorės asignuotosios pajamos, 
kaip apibrėžta Finansinio reglamento 21 
straipsnio 5 dalyje.

4. Turi būti besąlygiškai laikomasi 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 
dalies f punkto ir 213 straipsnio 4 dalies.

Or. en

Pakeitimas 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacines 
ir technologijų sistemas, taip pat gali būti 
panaudoti finansavimo partnerių 
administracinėms išlaidoms ir mokesčiams 
padengti.

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacines 
ir technologijų sistemas, taip pat gali būti 
panaudoti finansavimo partnerių 
administracinėms išlaidoms ir mokesčiams 
padengti. Didesnės techninės ir 
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administracinės paramos sumos gali būti 
skiriamos paramos gavėjams, turintiems 
mažiau administracinių pajėgumų 
technologinės įrangos, personalo ir 
infrastruktūros srityje.

Or. en

Pakeitimas 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacines 
ir technologijų sistemas, taip pat gali būti 
panaudoti finansavimo partnerių 
administracinėms išlaidoms ir mokesčiams 
padengti.

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito, 
informavimo, komunikacijos, viešinimo ir 
vertinimo veiklai, įskaitant institucines 
informacines ir technologijų sistemas, taip 
pat gali būti panaudoti finansavimo 
partnerių administracinėms išlaidoms 
padengti.

Or. en

Pakeitimas 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacines 
ir technologijų sistemas, taip pat gali būti 

5. Iki 1 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacines 
ir technologijų sistemas, taip pat gali būti 
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panaudoti finansavimo partnerių 
administracinėms išlaidoms ir mokesčiams 
padengti.

panaudoti finansavimo partnerių 
administracinėms išlaidoms ir mokesčiams 
padengti.

Or. fr

Pakeitimas 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ištekliai iki 25 000 000 EUR, 
priklausantys 1 dalyje nurodytiems 
ištekliams, skiriami 3 straipsnio 3 dalyje 
nurodytai veiklai.

6. Ištekliai iki 50 000 000 EUR, 
priklausantys 1 dalyje nurodytiems 
ištekliams, skiriami 3 straipsnio 3 dalyje 
nurodytai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Prieiga prie išteklių

1. Prieiga prie išteklių priklauso nuo to, 
ar patvirtintas nacionalinis tikslas siekti 
poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m. 
Valstybėms narėms, kurios dar nėra 
įsipareigojusios siekti nacionalinio tikslo 
poveikio klimatui neutralumo srityje, 
skiriama tik 50 proc. joms numatytų 
nacionalinių asignavimų, o likę 50 proc. 
asignavimų tampa prieinami joms 
patvirtinus šį tikslą.
2. Galimybė naudotis Priemone priklauso 
nuo to, ar laikomasi teisinės valstybės 
principo, kuris yra esminė patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 



PE657.150v01-00 102/152 AM\1212239LT.docx

LT

finansavimo prielaida, taip pat ar 
užtikrinama pagarba žmogaus teisėms, 
įskaitant mažumų, pvz., LGBTI 
bendruomenės atstovų, teises, kurios dėl 
vadinamųjų zonų be LGBTI asmenų 
kūrimo pažeidžiamos ne vienoje valstybėje 
narėje. Komisija atmeta paraiškas, 
pateiktas vietos valdžios institucijų, 
patvirtinusių deklaracijas dėl zonų be 
LGBTI asmenų.

Or. en

Pakeitimas 185
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama teikiama dotacijų forma pagal 
Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.

1. Pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama, priklausanti nuo Komisijos 
patvirtintų nacionalinių tvarios pertvarkos 
planų, teikiama dotacijų forma pagal 
Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama įgyvendinama tiesioginio valdymo 
būdu pagal Finansinį reglamentą.

2. Pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama įgyvendinama pasidalijamojo 
valdymo būdu su valstybėmis narėmis. 

Or. en

Pakeitimas 187
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Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija užtikrina, kad atrankos 
proceso pradžioje būtų organizuota 
veiksminga komunikacijos kampanija ir 
kad informacija apie kvietimus teikti 
pasiūlymus būtų tiesiogiai skelbiama 
visoms ES viešosios valdžios institucijoms. 
Taip pat turėtų būti aktyviai skleidžiama 
informacija apie paraiškų teikėjams 
teikiamą techninę ir administracinę 
paramą. 

Or. en

Pakeitimas 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip 2024 m. gruodžio 31 d. paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama, skirta reikalavimus 
atitinkantiems projektams valstybėje 
narėje, neviršija nacionalinių dalių, 
nustatytų sprendime, kurį Komisija turi 
priimti pagal 4 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip 2024 m. gruodžio 31 d. paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama, skirta reikalavimus 
atitinkantiems projektams valstybėje 
narėje, neviršija nacionalinių dalių, 
nustatytų sprendime, kurį Komisija turi 
priimti pagal 4 dalį.

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos (DFP) laikotarpiu 
paskelbtus kvietimus teikti pasiūlymus, 
atveju Sąjungos parama, skirta 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
valstybėje narėje, neviršija nacionalinių 
dalių, nustatytų sprendime, kurį Komisija 
turi priimti pagal 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip 2024 m. gruodžio 31 d. paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama, skirta reikalavimus 
atitinkantiems projektams valstybėje 
narėje, neviršija nacionalinių dalių, 
nustatytų sprendime, kurį Komisija turi 
priimti pagal 4 dalį.

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip pasibaigus 2021–2027 m. 
daugiametei finansinei programai (DFP) 
paskelbtus kvietimus teikti pasiūlymus, 
atveju Sąjungos parama, skirta 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
valstybėje narėje, neviršija nacionalinių 
dalių, nustatytų sprendime, kurį Komisija 
turi priimti pagal 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 
m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 

Išbraukta.
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teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regioninę konvergenciją.

Or. fr

Pakeitimas 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 
m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regioninę konvergenciją.

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 
2025 m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus 
teikti pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas ypatingas 
dėmesys skiriamas mažiau išsivysčiusiems 
regionams, nurodytiems Reglamento .../... 
[naujasis BNR] [102 straipsnio 2 dalyje], 
ir atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regionų ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą.

Or. en

Pakeitimas 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 3. Dotacijų atveju Sąjungos parama 
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m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regioninę konvergenciją.

reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant, drauge 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis gyvybingumo bei rizikos 
vengimo principais paremto požiūrio. 

Or. en

Pakeitimas 194
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 
m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti investicijų 
nuspėjamumą ir skatinti regioninę 
konvergenciją.

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 
2025 m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus 
teikti pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai, tačiau užtikrinant teisingą 
geografinę aprėptį. Skiriant tokias 
dotacijas atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regioninę konvergenciją.

Or. en

Pakeitimas 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 
m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 

3. Dotacijų, skiriamų pagal po 2 
dalyje nurodyto laikotarpio paskelbtus 
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pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti investicijų 
nuspėjamumą ir skatinti regioninę 
konvergenciją.

kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama reikalavimus 
atitinkantiems projektams teikiama be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kol 
išnaudojami likę ištekliai. Skiriant tokias 
dotacijas atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regioninę konvergenciją bei teritorinę 
sanglaudą.

Or. en

Pakeitimas 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 
m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti investicijų 
nuspėjamumą ir skatinti regioninę 
konvergenciją.

3. Dotacijų, skiriamų pagal 
pasibaigus 2021–2027 m. daugiametei 
finansinei programai (DFP) paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama reikalavimus 
atitinkantiems projektams teikiama be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kol 
išnaudojami likę ištekliai. Skiriant tokias 
dotacijas atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
investicijų nuspėjamumą ir skatinti 
regioninę konvergenciją.

Or. en

Pakeitimas 197
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu 
priima sprendimą, kuriuo pagal 

Išbraukta.
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Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] I priede nustatytą metodiką 
kiekvienai valstybei narei nustatomos 
atitinkamos dalys, išreikštos visų turimų 
išteklių procentinėmis dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Taikant Teisingos pertvarkos fondo viešojo sektoriaus paskolų priemonę lėšos neturėtų būti 
skiriamos remiantis geografiniu principu.

Pakeitimas 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką ir paskirstymo 
koeficientą, pritaikytą atsižvelgiant į 
mažiau išsivysčiusių regionų, nurodytų 
Reglamento .../... [naujasis BNR] [102 
straipsnio 2 dalyje], poreikius, kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
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[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių 
procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija deleguotuoju aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija deleguotuoju aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

Or. en
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Pakeitimas 202
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš įgyvendinant Priemonę, pasirašomas 
Komisijos ir finansavimo partnerio 
administracinis susitarimas. Susitarime 
nustatomos atitinkamos kiekvienos 
susitarimo šalies teisės ir pareigos, 
įskaitant audito ir komunikacijos tvarką.

Prieš įgyvendinant Priemonę, pasirašomas 
Komisijos ir finansavimo partnerio 
administracinis susitarimas. Susitarime 
nustatomos atitinkamos kiekvienos 
susitarimo šalies teisės ir pareigos, 
įskaitant privalomo audito ir 
komunikacijos tvarką.

Or. fr

Pakeitimas 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl pertvarkos siekiant Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
.../... [kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)] nustatytų 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų ir neutralaus poveikio klimatui bei 
neutralaus anglies dioksido poveikio 
ekonomikos Sąjungoje iki 2050 m., 
projektai atitinka Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) .../... 
[Reglamentas dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo] ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;
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Or. en

Pakeitimas 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl siekio ne vėliau kaip 
2050 m. pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui Sąjungos ekonomikos, laikantis 
Paryžiaus susitarimo tikslų užtikrinti, kad 
temperatūra pasaulyje pakiltų mažiau 
kaip 1,5° C, ir jie naudingi teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl pertvarkos siekiant naujų 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų ir užtikrinti, kad ne vėliau kaip 
2040 m. Sąjungos ekonomikos poveikis 
būtų neutralus, ir padedama siekti 
teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose 
nurodytų teritorijų tikslų ir tenkinti jų 
poreikius, net jei projektai vykdomi ne 
tose teritorijose;
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Or. en

Pakeitimas 206
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais, kurie atitinka ES 
taksonomiją ir principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“, daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos, 
ir jie naudingi teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, 
užtikrinama, kad su klimato kaita susijusi 
pertvarka būtų pasiekta teisingai, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje, ir jie naudingi 
teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose 
nurodytoms teritorijoms, net jei vykdomi 
ne tose teritorijose;

Or. en
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Pakeitimas 208
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) iš projektų matyti aiškus ir 
išmatuojamas poveikis ir veiklos rezultatų 
rodikliai sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos Sąjungoje 
iki 2050 m., ir jie naudingi teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 209
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius, geografinius, aplinkos, 
švietimo ar techninius uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 210
Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms;

Or. fr

Pakeitimas 211
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius, teritorinius ar aplinkos 
uždavinius, kylančius dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
ir jie naudingi teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 

a) projektais daromas išmatuojamas, 
esminis ir atitinkamai įrodytas poveikis 
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ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

šalinant didelį neigiamą socialinį ir 
ekonominį poveikį ar poveikį aplinkai, 
daromą dėl perėjimo prie tvaresnės 
ekonomikos, ir jie naudingi teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms;

Or. en

Pakeitimas 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) projektai atitinka Reglamentu 
(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
[Taksonomijos reglamentas] nustatytus 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) projektai padeda vykdyti ekologinę 
pertvarką ir atitinka Sąjungos 
aplinkosaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

b) projektais nedaroma reikšmingos 
žalos jokiems aplinkosaugos tikslams, 
išdėstytiems ES taksonomijoje, ir jiems 
neskiriama parama pagal jokias kitas 
Sąjungos programas;

Or. en

Pakeitimas 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas tai 
pačiai veiklai vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 218
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) projektais tiesiogiai ar netiesiogiai 
remiamos investicijos, susijusios su 
iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 
platinimu, sandėliavimu, vežimu ar 
deginimu;

Or. en

Pakeitimas 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) projekte dirba tik ES valstybių 
narių subrangovai;

Or. en

Pakeitimas 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) projektams teikiama finansavimo 
partnerio paskola pagal Priemonę ir

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 221
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos.

d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos, kaip 
patvirtinama remiantis dviejų 
nepriklausomų audito įmonių atlikto 
vertinimo vidurkiu.

Or. fr

Pakeitimas 222
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos.

d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir be paramos dotacijomis 
iš Sąjungos biudžeto nebūtų užtikrinama, 
kad projektas būtų finansuojamas tuo 
pačiu mastu ar tą patį laikotarpį. 

Or. en

Pakeitimas 223
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos.

d) iš projektų negaunama pakankamai 
pertvarkos uždaviniams spręsti reikalingų 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos.

Or. en

Pakeitimas 224
Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos.

d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir jie nebūtų įgyvendinti 
be Sąjungos paramos.

Or. en

Pakeitimas 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nukrypstant nuo 1 pastraipos 
b punkto, projektams, kuriems teikiama 
Sąjungos parama pagal Priemonę, taip 
pat gali būti teikiama konsultacinė ir 
techninė parama jų rengimui, plėtojimui 
ir įgyvendinimui pagal kitas Sąjungos 
programas.

Or. en

Pakeitimas 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) projektu siekiama užtikrinti 
finansinį projekto perspektyvumą visą jo 
gyvavimo laikotarpį, kartu sprendžiant 
ekonominių ir socialinių perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
Sąjungoje iki 2050 m. sąnaudų klausimą; 

Or. en
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Pakeitimas 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) buvo atliktas projektų poveikio 
lytims vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektai, kurie remiami EIB ir kitų 
finansavimo partnerių pagal Priemonę 
teikiamomis paskolomis ir atitinka 1 
pastraipoje nurodytus tinkamumo 
finansuoti kriterijus, neįtraukiami 
apskaičiuojant Stabilumo ir augimo pakte 
apibrėžtą deficitą ir skolą.

Or. en

Pakeitimas 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
gaires, kaip atlikti 1 pastraipos da punkte 
nurodytą poveikio vertinimą ir nustatyti 
informacijos ir duomenų, kuriuos reikia 
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pateikti, turinį ir formatą. Šios gairės 
parengiamos bendradarbiaujant su 
įgyvendinančiaisiais partneriais ir 
pasikonsultavus su atitinkamais 
ekspertais ir suinteresuotaisiais 
subjektais, visų pirma valstybių narių 
nacionalinėmis moterų organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Į paramos aprėptį neįtraukiama veikla

Į Sąjungos paramos pagal šią Priemonę 
aprėptį neįtraukiama ši veikla:
a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, techninė priežiūra, 
pritaikymas ar statyba, taip pat 
branduolinių atliekų tvarkymas ir 
saugojimas;
b) tabako ir tabako gaminių gamyba, 
perdirbimas, platinimas ir prekyba;
c) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gavyba, perdirbimu, platinimu, 
saugojimu ar deginimu;
d) investicijos į oro uostų ir greitkelių 
infrastruktūrą;
e) projektai, neatitinkantys Sąjungos 
klimato ir aplinkosaugos tikslų siekio 
arba nesuderinami su Reglamente 
(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
[Taksonomijos reglamentas] nustatytu 
principu „nedaryti reikšmingos žalos“, 
arba bet kurios kitos investicijos, dėl kurių 
būtų trukdoma plėtoti ir diegti mažo 
anglies dioksido kiekio alternatyvas arba 
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dėl kurių atsirastų susaistymo poveikis.

Or. en

Pakeitimas 231
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Komisija patvirtina sąrašą į paramos 
aprėptį neįeinančių investicijų, kurios 
žalingos Paryžiaus susitarime ir 
Žaliajame kurse nustatytiems tikslams ir 
neatitinka EIB energetikos finansavimo 
politikos, ir todėl joms neteikiama 
Sąjungos parama pagal Priemonę; 

Or. en

Pakeitimas 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant Finansinio reglamento 197 
straipsnyje nustatytų kriterijų, pagal šį 
reglamentą paraiškas gali teikti tik tie 
potencialūs paramos gavėjai, kurie yra 
viešojo sektoriaus juridiniai asmenys, 
įsteigti valstybėje narėje kaip viešosios 
teisės subjektai arba kaip įstaigos, kurių 
veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir 
kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas.

Nepaisant Finansinio reglamento 197 
straipsnyje nustatytų kriterijų, pagal šį 
reglamentą paraiškas gali teikti tik tie 
potencialūs paramos gavėjai, kurie yra 
viešojo sektoriaus juridiniai asmenys, 
įsteigti valstybėje narėje kaip viešosios 
teisės subjektai arba kaip įstaigos, kurių 
veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir 
kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, 
kurių visuotinė svarba įrodyta.

Or. fr
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Pakeitimas 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos. Dotacijos suma projektams, 
įgyvendinamiems atokiausiuose 
regionuose, apibrėžtuose SESV 349 
straipsnyje, neviršija 25 proc. finansavimo 
partnerio suteiktos paskolos sumos.

Or. en

Pakeitimas 234
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 10 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 15 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi tai pirmiausia yra paskolų priemonė, dotacijų suma turėtų būti ribojama.

Pakeitimas 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 5 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 7,5 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

Or. en

Pakeitimas 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 25 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.
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Or. en

Pakeitimas 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 25 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 30 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

Or. en

Pakeitimas 238
Pedro Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 30 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

Or. en
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Pakeitimas 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be Finansinio reglamento 131 
straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, 
pasikonsultavus su finansavimo partneriu, 
dotacijos suma gali būti sumažinta arba 
dotacijos susitarimas gali būti nutrauktas, 
jeigu per dvejus metus nuo dotacijos 
susitarimo pasirašymo nebuvo pasirašyta 
ekonomiškai reikšmingiausia tiekimo, 
darbų ar paslaugų sutartis tais atvejais, kai 
pagal dotacijos susitarimą numatoma 
sudaryti tokią sutartį.

1. Be Finansinio reglamento 131 
straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, 
pasikonsultavus su finansavimo partneriu, 
dotacijos suma sumažinama arba dotacijos 
susitarimas gali būti nutrauktas, jeigu per 
dvejus metus nuo dotacijos susitarimo 
pasirašymo nebuvo pasirašyta ekonomiškai 
reikšmingiausia tiekimo, darbų ar paslaugų 
sutartis tais atvejais, kai pagal dotacijos 
susitarimą numatoma sudaryti tokią sutartį.

Or. en

Pakeitimas 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be Finansinio reglamento 131 
straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, 
pasikonsultavus su finansavimo partneriu, 
dotacijos suma gali būti sumažinta arba 
dotacijos susitarimas gali būti nutrauktas, 
jeigu per dvejus metus nuo dotacijos 
susitarimo pasirašymo nebuvo pasirašyta 
ekonomiškai reikšmingiausia tiekimo, 
darbų ar paslaugų sutartis tais atvejais, kai 
pagal dotacijos susitarimą numatoma 
sudaryti tokią sutartį.

1. Be Finansinio reglamento 131 
straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, 
pasikonsultavus su finansavimo partneriu, 
dotacijos suma gali būti sumažinta arba 
dotacijos susitarimas gali būti nutrauktas, 
jeigu per metus nuo dotacijos susitarimo 
pasirašymo nebuvo pasirašyta ekonomiškai 
reikšmingiausia tiekimo, darbų ar paslaugų 
sutartis tais atvejais, kai pagal dotacijos 
susitarimą numatoma sudaryti tokią sutartį.

Or. fr
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Pakeitimas 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sukčiavimo atveju arba tuo atveju, 
jeigu pažeidžiami 8 straipsnio 
reikalavimai, grąžinama 110 proc. 
dotacijos.

Or. en

Pakeitimas 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiais atvejais ir pasikonsultavus su 
finansavimo partneriu, dotacijos suma gali 
būti sumažinta arba dotacijos susitarimas 
gali būti nutrauktas ir visos išmokėtos 
susijusios sumos gali būti susigrąžintos 
laikantis dotacijos susitarime nustatytų 
sąlygų.

Tokiais atvejais ir pasikonsultavus su 
finansavimo partneriu, dotacijos suma 
sumažinama arba dotacijos susitarimas 
gali būti nutrauktas ir visos išmokėtos 
susijusios sumos gali būti susigrąžintos 
laikantis dotacijos susitarime nustatytų 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 243
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konsultacinė parama pagal šį 
reglamentą įgyvendinama tiesioginio 
valdymo būdu laikantis „InvestEU“ 
konsultacijų centrui, įsteigtam pagal 
Reglamento [„InvestEU“ reglamentas] [20] 

1. Konsultacinė parama pagal šį 
reglamentą įgyvendinama tiesioginio 
valdymo būdu laikantis „InvestEU“ 
konsultacijų centrui, įsteigtam pagal 
Reglamento [„InvestEU“ reglamentas] [20] 
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straipsnį, taikomų taisyklių ir 
įgyvendinimo metodų.

straipsnį, taikomų taisyklių ir 
įgyvendinimo metodų. Kad valdant centrą 
būtų teikiama sparti ir paprasta pagalba, 
jis turės veikti vieno langelio principu.

Or. fr

Pakeitimas 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Konsultacinė parama pagal šį 
reglamentą įgyvendinama tiesioginio 
valdymo būdu laikantis „InvestEU“ 
konsultacijų centrui, įsteigtam pagal 
Reglamento [„InvestEU“ reglamentas] [20] 
straipsnį, taikomų taisyklių ir 
įgyvendinimo metodų.

1. Konsultacinė parama pagal šį 
reglamentą įgyvendinama tiesioginio 
valdymo būdu, užtikrinant visišką 
skaidrumą, kad būtų galima vykdyti 
viešąją kontrolę, laikantis „InvestEU“ 
konsultacijų centrui, įsteigtam pagal 
Reglamento [„InvestEU“ reglamentas] [20] 
straipsnį, taikomų taisyklių ir 
įgyvendinimo metodų.

Or. en

Pakeitimas 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konsultacinė parama gali būti 
teikiama veiklai, kuri būtina projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti.

2. Konsultacinė parama gali būti 
teikiama veiklai, kuri būtina projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Pagal šią 
Priemonę finansuojamiems projektams 
prireikus gali būti teikiama konsultacinė 
ir techninė parama iš kitų Sąjungos 
programų. 

Or. en
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Pakeitimas 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konsultacinė parama gali būti 
teikiama veiklai, kuri būtina projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti.

2. Konsultacinė parama gali būti 
teikiama veiklai, kuri būtina projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti, ši veikla 
finansuojama laikantis šio reglamento 4 
straipsnio nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 
6 straipsnio 2 dalį. Darbo programose 
nustatomi tinkamumo finansuoti ir 
skyrimo kriterijai bei atrankos sąlygos. 
Tokie skyrimo kriterijai gali apimti 
atitinkamus Reglamentu (ES) .../... 
[Reglamentas dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo] 
nustatytus kriterijus. Nustatant tas 
tinkamumo sąlygas ir skyrimo kriterijus 
turėtų būti atsižvelgiama į projekto 
aktualumą pagal plėtros poreikius, 
aprašytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, bendrus tikslus 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir spręsti su ekonominėmis 
ir socialinėmis išlaidomis siekiant iki 
2050 m. pereiti prie neutralaus poveikio 
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klimatui ekonomikos Sąjungoje susijusius 
klausimus, kartu užtikrinant, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje, ir dotacijos 
komponento svarbą projekto 
perspektyvumui.

Or. en

Pakeitimas 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose nustatomos atrankai skirtos 
tinkamumo finansuoti sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Tokie skyrimo kriterijai gali 
apimti ir atitinkamus kriterijus iš tų, kurie 
buvo nustatyti Reglamente (ES) .../... 
(Reglamentas dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo), 
projekto gebėjimą pasiekti tikslus ir 
patenkinti poreikius, nustatytus 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, jo indėlį užtikrinant, kad su 
klimato kaita susijusi pertvarka būtų 
vykdoma teisingai ir nieko nepaliekant 
nuošalyje, bendrą tikslą skatinti regioninę 
ir teritorinę konvergenciją ir dotacijos 
indėlį į projektų prieinamumą. Komisija 
užtikrina, kad darbo programoje būtų 
atsižvelgiama į lyčių lygybę ir lyčių 
aspekto integravimą, o šių sričių veiksmai 
būtų skatinami. Darbo programose 
kiekvienai valstybei narei nustatomos 
nacionalinės išteklių dalys, įskaitant visus 
papildomus išteklius, pagal šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kad parengtų darbo 
programas pagal Finansinio reglamento 
110 straipsnį. Darbo programose 
kiekvienai valstybei narei nustatomos 
nacionalinės išteklių dalys, įskaitant visus 
papildomus išteklius, pagal šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį. 
Darbo programose nurodomi atrankos ir, 
jei paklausa viršytų nacionalinių 
asignavimų finansavimo išteklius, 
projektų pirmenybės nustatymo kriterijai 
ir sąlygos, atsižvelgiant į atitinkamus 
Reglamente (ES).../... [Reglamentas dėl 
sistemos tvariam investavimui 
palengvinti] nustatytus kriterijus, projekto 
gebėjimas pasiekti teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nustatytus tikslus ir 
patenkinti poreikius, indėlis į su klimato 
kaita susijusią pertvarką, projekto išlaidų 
veiksmingumas, bendras tikslas skatinti 
regioninę ir teritorinę konvergenciją ir 
dotacijos indėlis į projektų 
perspektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 

Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kad parengtų darbo 
programas pagal Finansinio reglamento 
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programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

110 straipsnį. Darbo programose nurodomi 
projektų atrankos ir jų pirmenybės 
nustatymo kriterijai ir sąlygos, 
atsižvelgiant į atitinkamus Reglamentu 
(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
nustatytus kriterijus, projekto gebėjimą 
pasiekti tikslus ir patenkinti poreikius, 
nurodytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, indėlį į su klimato 
kaita susijusią pertvarką, į tai, ar 
finansavimo prašantys viešojo sektoriaus 
subjektai patvirtino įtikimą 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo planą, įskaitant laipsniško 
iškastinio kuro naudojimo nutraukimo 
datas, atitinkančias su Paryžiaus 
susitarimo tikslais derantį laikotarpį, taip 
pat bendrą tikslą skatinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą ir 
dotacijos indėlį į projektų perspektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Skyrimo atrankos kriterijuose taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar paramos pagal 
Priemonę prašantis viešojo sektoriaus subjektas priėmė priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo planą.

Pakeitimas 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

Priemonė įgyvendinama vykdant metines 
darbo programas, nustatytas pagal 
Finansinio reglamento 110 straipsnį. 
Komisija darbo programas priima 
deleguotuoju aktu. Tie deleguotieji aktai 
priimami pagal šio reglamento 17 
straipsnį. Darbo programose išdėstomi 
kvietimai teikti pasiūlymus, įskaitant 
galimybę visų nacionalinių dalių 
asignavimus priskirti įsipareigojimams iki 
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2024 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 252
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

Siekiant įgyvendinti Priemonę, Europos 
Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kad nustatytų darbo 
programas pagal Finansinio reglamento 
110 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad programos lėšos būtų leidžiamos kuo veiksmingiau, jos neturėtų būti 
skiriamos nacionaliniu pagrindu. Siekiant užtikrinti tinkamą demokratinę kontrolę, darbo 
programos turėtų būti nustatomos priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 

atranka
Komisija pagal šio reglamento 
17 straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais išsamiai nustatomos finansavimo 
partnerių, išskyrus EIB, tinkamumo 
sąlygos ir atrankos procedūros. 
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Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 
tinkamumo sąlygos atspindi Priemonės 
tikslus. Visų pirma, atrinkdama 
finansavimo partnerius, Komisija 
atsižvelgia į jų pajėgumą:
a) užtikrinti, kad jų skolinimo energetikos 
projektams politika ir standartai būtų bent 
tokie pat griežti kaip tie, kuriuos taiko 
EIB;
b) maksimaliai padidinti ES garantijos 
poveikį naudojant nuosavus išteklius;
c) užtikrinti tinkamą Priemonės 
geografinę diversifikaciją ir sudaryti 
sąlygas finansuoti mažesnius projektus;
d) nuodugniai įgyvendinti Finansinio 
reglamento 155 straipsnio 2 dalyje ir 
155 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus, susijusius su mokesčių 
vengimu, mokestiniu sukčiavimu, 
mokesčių slėpimu, pinigų plovimu, 
terorizmo finansavimu ir 
nebendradarbiaujančiais jurisdikciją 
turinčiais subjektais;
e) užtikrinti skaidrumą ir galimybę 
visuomenei susipažinti su informacija 
apie kiekvieną projektą;
f) užtikrinti, kad jų skolinimo politika 
atitiktų Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslus ir tikslą iki 2040 m. 
Sąjungoje sukurti neutralaus poveikio 
klimatui ekonomiką ir kad ji derėtų su ES 
įsipareigojimais pagal Paryžiaus 
susitarimą;
g) įtraukti aplinkos, klimato, socialinių ir 
valdymo veiksnių analizę į projektų 
atranką ir vertinimą.
Komisija paskelbia atrankos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant lygiavertiškumo EIB standartams, į pranešimo projekte pateiktą sąrašą įterpiamas a 
punktas. 
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Pakeitimas 254
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 

dalyvavimas
Finansavimo partneriai, išskyrus EIB, 
sėkmingai praėję Finansinio reglamento 
154 straipsnyje nustatytą ramsčių 
vertinimo procedūrą, turėtų būti laikomi 
tinkamais įgyvendinti Priemonę.
Finansavimo partneriai, išskyrus EIB, 
informuoja Komisiją apie savo ketinimą 
įgyvendinti Priemonės dotacijos 
komponentą. Finansavimo partneriai visų 
pirma pademonstruoja pajėgumą:
a) maksimaliai padidinti ES dotacijos 
komponento poveikį naudojant nuosavus 
išteklius;
b) užtikrinti tinkamą Priemonės 
geografinę diversifikaciją ir sudaryti 
sąlygas finansuoti mažesnius projektus;
c) užtikrinti skaidrumą ir galimybę 
visuomenei susipažinti su informacija 
apie kiekvieną projektą.
Komisija informuoja Tarybą ir Europos 
Parlamentą, jeigu Priemonėje dalyvauja 
kiti finansavimo partneriai.

Or. en

Pakeitimas 255
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindiniai veiklos rezultatų 1. Pagrindiniai veiklos rezultatų ir 
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rodikliai, pagal kuriuos stebimas 
Priemonės įgyvendinimas ir pažanga, 
padaryta siekiant 3 straipsnyje nustatytų 
tikslų, yra nustatyti II priede.

tvarumo rodikliai, pagal kuriuos stebimas 
Priemonės įgyvendinimas ir pažanga, 
padaryta siekiant poveikio klimatui 
neutralumo ir kitų Sąjungos 
aplinkosaugos tikslų, laikytis principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“ ir 3 
straipsnyje nustatytų tikslų, yra nustatyti II 
priede.

Or. en

Pakeitimas 256
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema užtikrinama, kad su 1 dalyje 
nurodytais rodikliais susiję duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Paramos gavėjai, bendradarbiaudami su 
finansavimo partneriais, pateikia Komisijai 
su tais rodikliais susijusius duomenis.

2. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema užtikrinama, kad su 1 dalyje 
nurodytais tvarumo ir kitais pagrindiniais 
veiklos rezultatų rodikliais susiję 
duomenys būtų renkami veiksmingai, 
efektyviai, laiku, patikimai ir 
nepriklausomai. Paramos gavėjai, 
bendradarbiaudami su finansavimo 
partneriais, pateikia Komisijai su tais 
rodikliais susijusius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 250 straipsnį kasmet teikia 
Priemonės įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pateikiama informacija apie 
Priemonės rezultatus ir poveikį, 
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atsižvelgiant į jos tikslus ir veiklos 
rezultatų rodiklius, visų pirma jos indėlį 
tenkinant pertvarkos poreikius ir siekiant 
ES tvarumo tikslų, įskaitant jos poveikį 
klimatui, aplinkai, socialiniam aspektui ir 
lyčių lygybei.  Tuo tikslu finansavimo 
partneriai ir paramos gavėjai kasmet 
pateikia visą būtiną informaciją ir 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos gavėjai, laikydamiesi 8 
straipsnio a punkto, nuolat stebi veiklos 
rezultatų rodiklius ir turėtų reguliariai 
pranešti Komisijai apie pažangą, padarytą 
siekiant tokių veiklos rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal šią Priemonę finansuojami 
projektai tikrinami siekiant nustatyti, ar 
jie turi poveikį aplinkai, klimatui, 
visuomenei ar lytims. Jei tie projektai turi 
tokį poveikį, jiems taikomas tvarumo 
patikros mechanizmas siekiant kuo labiau 
sumažinti neigiamą poveikį ir kuo labiau 
padidinti naudą klimatui, aplinkai ir 
socialiniam aspektui, taip pat lyčių lygybei 
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laikantis ES tvarumo tikslų ir remiantis 
gairėmis, kurias Komisija parengs pagal 
programą „InvestEU“. Tuo tikslu 
finansavimo prašantys subjektai pateikia 
atitinkamą informaciją, remdamiesi 
Komisijos parengtomis gairėmis. 
Projektams, kurie yra mažesni už tam 
tikrą gairėse nustatytą dydį, patikrinimas 
netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonės įgyvendinimo ir jos 
gebėjimo pasiekti 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus vertinimai atliekami pakankamai iš 
anksto, kad jų rezultatus būtų galima 
panaudoti priimant sprendimus.

1. Priemonės įgyvendinimo ir jos 
gebėjimo pasiekti 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus vertinimai atliekami pakankamai iš 
anksto ir ne vėliau kaip per 18 mėnesių, 
skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo, 
kad jų rezultatus būtų galima panaudoti 
priimant sprendimus.

Or. fr

Pakeitimas 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2025 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2024 m. sausio 1 d. ir 
pateikiamas Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kai tikimasi turėti pakankamai 
informacijos apie Priemonės įgyvendinimą. 
Vertinime visų pirma parodoma, kaip pagal 
Priemonę teikiama Sąjungos parama 
padėjo patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
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poreikius. teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2025 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
poreikius.

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2023 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2025 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
poreikius.

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2024 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje 
ir ne vėliau kaip 2031 m. gruodžio 31 d. 
parengiama galutinė Priemonės rezultatų ir 
ilgalaikio poveikio vertinimo ataskaita.

3. Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje 
ir ne vėliau kaip 2031 m. gruodžio 31 d. 
parengiama galutinė Priemonės rezultatų ir 
ilgalaikio poveikio vertinimo ataskaita ir 
Komisija ją pateikia Parlamentui ir 
Tarybai. Paramos gavėjai ir finansavimo 
partneriai prisideda prie tokio vertinimo 
pateikdami Komisijai visą atitinkamą 
informaciją, reikalingą, kad ji galėtų 
atlikti tą vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje 
ir ne vėliau kaip 2031 m. gruodžio 31 d. 
parengiama galutinė Priemonės rezultatų 
ir ilgalaikio poveikio vertinimo ataskaita.

3. Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje 
ir ne vėliau kaip 2031 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai galutinę Priemonės rezultatų ir 
ilgalaikio poveikio vertinimo ataskaitą. 
Finansavimo partneriai ir paramos 
gavėjai pateikia Komisijai visus 
dokumentus ir informaciją, būtinus tam 
vertinimui atlikti.

Or. en

Pakeitimas 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ir tarpiniame, ir galutiniame 
vertinime taip pat įvertinamas indėlis 
siekiant Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) .../... [kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] 
nustatytų Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų ir indėlis siekiant 
nacionalinio tikslo užtikrinti, kad iki 
2050 m. poveikis klimatui būtų neutralus.

Or. en

Pakeitimas 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vertinime taip pat įvertinamas 
Priemonės indėlis siekiant Europos 
socialinio ramsčio ir ES tvarumo politikos 
tikslų, visų pirma Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos tikslų ir tikslo iki 
2050 m. pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 
Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 

1. Pagal Priemonę suteiktos 
Sąjungos paramos naudojimo auditą 
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asmenų ar subjektų, atliktais pagal 
Priemonę suteiktos Sąjungos paramos 
naudojimo auditais grindžiamas bendras 
užtikrinimas pagal Finansinio reglamento 
127 straipsnį.

pagal SESV 287 straipsnį atlieka Audito 
Rūmai. Audito Rūmai pateikia paskelbia 
specialiąją Priemonės įgyvendinimo 
ataskaitą, kai finansuojamų projektų 
įgyvendinimo lygis pasiekia bent 60 proc., 
tačiau ne vėliau kaip praėjus penkeriems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 269
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 
Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 
asmenų ar subjektų, atliktais pagal 
Priemonę suteiktos Sąjungos paramos 
naudojimo auditais grindžiamas bendras 
užtikrinimas pagal Finansinio reglamento 
127 straipsnį.

1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 
Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 
asmenų ar subjektų, atliktais pagal 
Priemonę suteiktos Sąjungos paramos 
naudojimo auditais grindžiamas bendras 
užtikrinimas pagal Finansinio reglamento 
127 straipsnį ir užtikrinamas taksonomijos 
tikslų bei principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansavimo partneriai pateikia 
Komisijai ir visiems paskirtiesiems 
auditoriams visus turimus dokumentus, 
būtinus, kad abi šios institucijos galėtų 
vykdyti savo įsipareigojimus.

2. Finansavimo partneriai pateikia 
Komisijai ir visiems paskirtiesiems 
auditoriams visus su Sąjungos parama 
susijusius turimus dokumentus, būtinus, 
kad abi šios institucijos galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus.

Or. en
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Pakeitimas 271
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2. 13 ir 14 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.

Or. en

Pakeitimas 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos gavėjai ir finansavimo 
partneriai užtikrina pagal Priemonę 
teikiamos Sąjungos paramos matomumą, 
visų pirma viešindami projektus ir jų 
rezultatus, teikdami tikslinę informaciją 
įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

1. Paramos gavėjai ir finansavimo 
partneriai užtikrina kuo didesnį pagal 
Priemonę teikiamos Sąjungos paramos 
matomumą ir su ja susijusios informacijos 
išsamumą, visų pirma viešindami 
projektus ir jų rezultatus, teikdami tikslinę 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
valstybės ir privačiojo sektoriaus valdomą 
žiniasklaidą, socialinius partnerius ir 
visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos gavėjai ir finansavimo 1. Paramos gavėjai ir finansavimo 
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partneriai užtikrina pagal Priemonę 
teikiamos Sąjungos paramos matomumą, 
visų pirma viešindami projektus ir jų 
rezultatus, teikdami tikslinę informaciją 
įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

partneriai užtikrina pagal Priemonę 
teikiamos Sąjungos paramos matomumą, 
visų pirma viešindami projektus ir jų 
rezultatus, teikdami tikslinę informaciją 
įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę, skelbdami savo interneto 
svetainėje finansuojamų projektų pobūdį 
ir jiems skirtas sumas.

Or. fr

Pakeitimas 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansavimo partneriai atskleidžia 
visą svarbią informaciją apie kiekvieną 
atmestą arba finansuojamą projektą ir 
viešai paskelbia šią informaciją savo 
interneto svetainėje.
Pagal pirmą sakinį viešai skelbtinoje 
informacijoje neturi būti neskelbtinos 
komercinės informacijos ar asmens 
duomenų, kurie pagal Sąjungos duomenų 
apsaugos taisykles neturi būti atskleisti.

Or. en

Pakeitimas 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pasirašę atitinkamą paskolą arba 
paskolų schemą (priklausomai nuo to, kas 
taikoma), Finansavimo partneriai 
atskleidžia visą svarbią informaciją apie 
kiekvieną finansuojamą projektą ir viešai 
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paskelbia šią informaciją savo interneto 
svetainėje. Tokioje viešai skelbtinoje 
informacijoje neturi būti neskelbtinos 
komercinės informacijos arba ji neturi 
prieštarauti Sąjungos duomenų apsaugos 
taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansavimo partneriai atskleidžia 
visą svarbią finansinę informaciją apie 
kiekvieną pagal Priemonę finansuojamą 
projektą savo interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 277
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendina su Priemone, 
finansuojamais projektais ir jų rezultatais 
susijusius informavimo ir komunikacijos 
veiksmus. Priemonei skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat prisidedama prie 
institucinės komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus, susijusius su 3 
straipsnyje nurodytais tikslais.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 278
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Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendina su Priemone, 
finansuojamais projektais ir jų rezultatais 
susijusius informavimo ir komunikacijos 
veiksmus. Priemonei skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat prisidedama prie 
institucinės komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus, susijusius su 3 
straipsnyje nurodytais tikslais.

2. Komisija įgyvendina su Priemone, 
finansuojamais projektais ir jų rezultatais 
susijusius informavimo ir komunikacijos 
veiksmus. Priemonei skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat prisidedama prie 
institucinės komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus, susijusius su 3 
straipsnyje nurodytais tikslais. Komisija 
reguliariai atnaujina ir skelbia pagal šią 
Priemonę atmestų ar atrinktų projektų 
sąrašą ir konkrečių priėmimo ar atmetimo 
kriterijų aprašymą.

Or. en

Pakeitimas 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laikydamasi EIB statuto 19 
straipsnyje nustatytos procedūros, 
Komisija viešai paskelbia visas nuomones 
apie atrinktus ar pagal šią Priemonę 
finansuojamus projektus, kai tik jos 
pateikiamos.

Or. en

Pakeitimas 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus asignavimai gali būti įtraukti į 
biudžetą po 2027 m., siekiant padengti 
pagal 6 straipsnio 2 dalį numatytos 
Sąjungos paramos dotacijomis dalių 
mokėjimą, kad būtų galima valdyti iki 
2027 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti 
veiksmus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė (EITP): 2013 m. gruodžio 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei 
panaikinami reglamentai (EB) Nr. 
680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 
2013 12 20, p. 129), su pakeitimais, 
padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos 
investicinių projektų portalo, kuriuo iš 
dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 
1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 
nuostatos dėl Europos strateginių 
investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 
1).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo C punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės skolos priemonė (EITP DI): 
2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 
129).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto 6.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1 Transportas 6.1 Transporto infrastruktūra

Or. en

Pakeitimas 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3 Komunalinės paslaugos (vanduo, 
nuotekos, centralizuotas šildymas, energija, 
atliekų tvarkymas)

6.3 Komunalinės paslaugos (vanduo, 
nuotekos, centralizuotas šildymas, energija, 
atliekų tvarkymas, vietos transportas)
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Or. en

Pakeitimas 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4 Tiesioginė parama pertvarkai 
(atsinaujinančioji energija, energijos 
vartojimo efektyvumas)

6.4 Tiesioginė parama su klimato kaita 
susijusiai pertvarkai, priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimui 
(atsinaujinančioji energija, energijos 
vartojimo efektyvumas) ir kitiems 
aplinkosaugos tikslams

Or. en

Pakeitimas 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto 6.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6a Esminis indėlis siekiant 
Reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo [Taksonomijos reglamentas] 
apibrėžtų tvarumo tikslų

Or. en

Pakeitimas 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto 6.6 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6a Kokybiškas būstas (įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą)

Or. en

Pagrindimas

Būsto kokybė yra reali problema daugelyje reikalavimus atitinkančių kaimo sektorių, kaip ir 
paskatų investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą trūkumas.

Pakeitimas 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Galutinis sukurtų darbo vietų 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis

7. Sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, kai svarbu 
apskaičiavimui

Or. en

Pakeitimas 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis

7. Sumažintas taršos lygis ir 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis

Or. en

Pakeitimas 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Užimtumo ir nedarbo lygis

Or. en

Pakeitimas 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Išsaugotų darbo vietų skaičius

Or. en

Pakeitimas 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Naujai sukurtų darbo vietų 
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skaičius

Or. en

Pakeitimas 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Gyventojų mažėjimo lygis

Or. en

Pakeitimas 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Regionų (teritorijų) gyventojai, 
kuriems naudingi pagal Priemonę 
įgyvendinami projektai

Or. en

Pakeitimas 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Poveikis remiamos teritorijos BVP

Or. en


