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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl viešojo sektoriaus 
paskolų priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0453),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
175 straipsnio trečią pastraipą ir 322 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C9-0153/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į ... Audito Rūmų nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Regioninės plėtros komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
pranešimą (A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.



PE655.767v01-00 6/23 PR\1210689LT.docx

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso, 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 
kurso, 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 energetikos 
tikslus ir tai, 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;

Or. en

Pakeitimas 2

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 

(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 patvirtintuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
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planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

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

Or. en

Pakeitimas 3

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 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pertvarkos 
laikotarpiu siekiant Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos tikslų, taip pat 
Sąjungos tikslo pereiti prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
kaip aprašyta teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti švarias 
technologijas ir infrastruktūrą, įskaitant 
atsinaujinančiąją energiją ir transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą, 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, 
švarią energiją ir energijos vartojimo 
efektyvumo priemones, įskaitant pastatų 
renovaciją ir pertvarkymą, paramą pereiti 
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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;

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. 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. en

Pakeitimas 4

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 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai, jei paklausa viršija nacionalinių 
asignavimų 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 
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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;

gebėjimą atitikti tikslus ir plėtros 
poreikius, aprašytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, indėlį į su klimato 
kaita susijusią pertvarką, 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 5

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, 
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 

(20) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
nustatomos kiekvienai valstybei narei 
skirtų išteklių nacionalinės dalys, pagal 
Finansinio reglamento 110 straipsnį 
nustatomos darbo programos, išsamiai 
išdėstomos finansavimo partnerių, 
išskyrus EIB, tinkamumo sąlygos ir 
atrankos procedūros, taip pat iš dalies 
keičiami šio reglamento II priedo 
elementai, susiję su pagrindiniais veiklos 
rezultatų rodikliais. Ypač svarbu, 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 
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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; 

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 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatoma viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė) viešojo sektoriaus subjektams 
paremti, derinant Sąjungos biudžeto 
dotacijas su finansavimo partnerių 
teikiamomis paskolomis, ir nurodomi 
Priemonės tikslai. Jame nustatomos pagal 
šią Priemonę teikiamos Sąjungos paramos 
dotacijų komponento skyrimo taisyklės, 
visų pirma dėl 2021–2027 m. biudžeto, 
Sąjungos paramos formų ir tinkamumo 
nuostatų.

Šiame reglamente nustatoma viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė) viešojo sektoriaus subjektams 
paremti, derinant Sąjungos biudžeto 
dotacijas su finansavimo partnerių pagal jų 
taisykles, skolinimo politiką ir procedūras 
teikiamomis paskolomis, ir nurodomi 
Priemonės tikslai. Jame nustatomos pagal 
šią Priemonę teikiamos Sąjungos paramos 
dotacijų komponento skyrimo taisyklės, 
visų pirma dėl 2021–2027 m. biudžeto, 
Sąjungos paramos formų ir tinkamumo 
nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 7

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 Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos tikslų ir 
Sąjungos tikslo užtikrinti neutralaus 
poveikio klimatui ekonomiką iki 2050 m. 
kyla didelių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 8

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 
valstybių narių kartu su atitinkamomis 
susijusių teritorijų vietos ir regionų 
valdžios institucijomis parengtas ir 
Komisijos patvirtintas planas.

Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) papildomumas – parama 
projektams, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų, kurie 
nebūtų finansuojami be paramos 
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dotacijomis iš Sąjungos biudžeto ir kuriais 
padedama siekti 3 straipsnyje nustatytų 
bendrųjų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

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, ir padėti siekti ES 
politikos tikslų, visų pirma Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos tikslų ir 
tikslo užtikrinti Sąjungos perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m., laikantis Paryžiaus 
susitarimo tikslų ir reaguojant į poreikį 
stiprinti konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 11

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, dotacijų 
komponentas ir konsultacinė parama, 
teikiama pagal šią Priemonę, 
finansuojami iš:
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Or. en

Pakeitimas 12

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 pagal 17 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, 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 13

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 siekiant Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos tikslų ir Sąjungos 
tikslo užtikrinti neutralaus poveikio 
klimatui ekonomiką iki 2050 m., ir 
prisidedama prie teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų teritorijų 
tikslų ir poreikių, net jei jie vykdomi ne 
tose teritorijose;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies 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 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią Priemonę neremiama veikla, 
kuriai taikoma išimtis pagal 
Reglamento (ES).../... [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamento] 
[5] straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 16

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 

Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kad parengtų darbo 
programas pagal Finansinio reglamento 
110 straipsnį. Darbo programose 
nurodomi atrankos ir, jei paklausa viršytų 
nacionalinių asignavimų finansavimo 
išteklius, projektų prioritetų nustatymo 
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6 straipsnio 2 dalį. kriterijai ir sąlygos, atsižvelgiant į 
atitinkamus Reglamente (ES).../... 
[Reglamentas dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti] nustatytus 
kriterijus, projekto gebėjimas atitikti 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nustatytus tikslus ir poreikius, 
indėlis į su klimato kaita susijusią 
pertvarką, bendras tikslas skatinti 
regioninę ir teritorinę konvergenciją ir 
dotacijos indėlis į projektų 
perspektyvumą.
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

Pakeitimas 17

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.
Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 
tinkamumo sąlygos atspindi Priemonės 
tikslus.
Visų pirma, atrinkdama finansavimo 
partnerius, Komisija atsižvelgia į jų 
pajėgumus:
a) maksimaliai padidinti ES 
garantijos poveikį naudojant nuosavus 
išteklius;
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b) užtikrinti tinkamą Priemonės 
geografinę diversifikaciją ir sudaryti 
sąlygas finansuoti mažesnius projektus;
c) 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;
d) užtikrinti skaidrumą ir galimybę 
visuomenei susipažinti su informacija 
apie kiekvieną projektą;
e) užtikrinti, kad jų skolinimo 
politika atitiktų Sąjungos 2030 m. klimato 
ir energetikos tikslus ir tikslą iki 2050 m. 
Sąjungoje sukurti neutralaus poveikio 
klimatui ekonomiką;
f) įtraukti aplinkos, klimato, 
socialinių ir valdymo veiksnių analizę į 
projektų atranką ir vertinimą.
Komisija paskelbia atrankos rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 18

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 rodikliais susiję duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Paramos gavėjai ir finansavimo partneriai 
pateikia Komisijai su tais rodikliais 
susijusius duomenis.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 250 straipsnį kasmet teikia 
ataskaitą apie Priemonės įgyvendinimą. 
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija 
apie Priemonės įgyvendinimo rezultatus ir 
poveikį, atsižvelgiant į jos tikslus ir veiklos 
rodiklius, visų pirma apie jos indėlį 
tenkinant pereinamojo laikotarpio 
poreikius ir siekiant ES aplinkosaugos 
tikslų. Tuo tikslu finansavimo partneriai 
ir paramos gavėjai kasmet pateikia visą 
būtiną informaciją ir duomenis.

Or. en

Pakeitimas 20

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 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, visų pirma susijusius su 
papildomumu. 

Or. en
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinime taip pat analizuojama, kaip 
pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama padėjo pasiekti ES tvarumo 
politikos tikslus, visų pirma Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos tikslus, 
taip pat Sąjungos tikslą iki 2050 m. pereiti 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos.

Or. en

Pakeitimas 22

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 nepriklausomą 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
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Pakeitimas 23

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. Pagal Priemonę suteiktos Sąjungos 
paramos naudojimo auditą pagal SESV 
287 straipsnį atlieka Audito Rūmai. 
Audito Rūmai parengia specialiąją 
ataskaitą apie Priemonės įgyvendinimą 
praėjus [...] metams po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 24

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 pagal 
galiojančius sutartimi įformintus 
susitarimus ir paramos gavėjai pateikia 
Komisijai ir Audito Rūmams visus turimus 
dokumentus arba informaciją, būtinus, 
kad abi šios institucijos galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 25

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. 6 straipsnio 4 dalyje, 13, 13a ir 
14 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d. 
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Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 4 dalyje, 
13, 13a ir 14 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Finansavimo partneriai atskleidžia 
visą svarbią informaciją apie kiekvieną 
finansuojamą projektą ir viešai paskelbia 
šią informaciją savo interneto svetainėje.

Or. en
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Pakeitimas 28

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 maksimaliai ir laikydamiesi 
savo taisyklių, politikos ir procedūrų 
užtikrina pagal Priemonę teikiamos 
Sąjungos paramos matomumą, visų pirma 
viešindami projektus ir jų rezultatus, 
teikdami tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija pagal Pagrindų 
susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių II priedą Europos 
Parlamentui pateikia savo nuomonę apie 
pagal šią Priemonę atrinktus projektus.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame pasiūlyme nustatyta viešojo sektoriaus paskolų priemonė yra trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis. Pagal ją bus remiamos viešosios investicijos taikant 
lengvatines skolinimo sąlygas, naudingas teritorijoms, kurias labiausiai neigiamai paveikė su 
klimato kaita susijusi pertvarka, kaip nustatyta teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose.

Šią priemonę sudarys dotacijos ir paskolos komponentai. Iš ES biudžeto asignuotųjų pajamų 
ir biudžeto išteklių finansuojama dotacija sumažins paramos gavėjų finansinę naštą, kylančią 
grąžinant paskolą, kurią suteiks finansavimo partneris. Nors 1,525 mlrd. EUR dotacijos 
komponentą ketinama įgyvendinti su Europos investicijų banku (EIB) kaip 10 mlrd. EUR 
finansavimo partneriu, numatyta galimybė bendradarbiauti su kitais finansavimo partneriais, 
kad ilgainiui būtų išnagrinėtos kitos bendradarbiavimo galimybės, visų pirma, jei ateityje 
padaugėtų Sąjungos išteklių arba kiltų konkrečių įgyvendinimo iššūkių.

Naudojantis 1,525 mlrd. EUR Sąjungos paramos įnašu į dotacijų komponentą ir 
10 mlrd. EUR EIB paskola iš nuosavų išteklių, viešojo sektoriaus paskolų priemone siekiama 
2021–2027 m. sutelkti 25–30 mlrd. EUR viešųjų investicijų.

Šia priemone bus remiami viešieji subjektai ir ji apims įvairias investicijas su sąlyga, kad 
šiomis investicijomis padedama tenkinti vystymosi poreikius, kylančius sprendžiant 
uždavinius dėl Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kaip 
aprašyta teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose.

Bendrapranešėjai iš esmės palankiai vertina šį pasiūlymą. Šiame etape jų pakeitimais 
siekiama akcentuoti šiuos aspektus:

 didesnį dėmesį sektoriams ir teritorijoms, kuriuos ypač paveikė pertvarkos procesas 
siekiant ES 2030 m. klimato ir energetikos tikslų ir Sąjungos tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką, tačiau kuriems konkrečiai 
netaikomas pirmasis ramstis;

 remtinų investicijų į švarias technologijas ir infrastruktūrą, įskaitant atsinaujinančiąją 
energiją ir transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, ekologišką ir 
tvarų judumą, investicijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, pažangių ir rinkai 
parengtų technologijų perdavimą ir investicijas į skaitmeninimą, didinimą;

 tai, kad į šios priemonės taikymo sritį neįtraukti sektoriai, kuriems netaikomas 
Teisingos pertvarkos fondo reglamentas;

 užtikrinimą, kad papildomumas, taigi ir numatomas svertas, būtų aiškesni, kartu 
numatant nukrypti leidžiančią nuostatą dėl patariamosios ir techninės pagalbos 
paramos reikalavimus atitinkantiems projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti, kad jie 
galėtų gauti finansavimą pagal kitas Sąjungos programas;

 principo „iš apačios į viršų“ stiprinimą, pabrėžiant susijusių teritorijų atitinkamų 
vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą rengiant „teritorinį teisingos 
pertvarkos planą“;

 išsamų projektų atrankos ir jų prioritetų nustatymo kriterijų išdėstymą, jei paklausa 
viršija nacionalinių asignavimų finansavimo išteklius, kartu pripažįstant, kad šis 
pasiūlymas yra grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir paklausa, įskaitant indėlį į 
su klimato kaita susijusią pertvarką, atitinkamus kriterijus, nustatytus [Reglamente dėl 
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sistemos tvariam investavimui palengvinti], projekto gebėjimą atitikti tikslus ir 
vystymosi poreikius, aprašytus teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose, bendrą 
tikslą skatinti regioninę ir teritorinę konvergenciją ir dotacijos indėlį į projektų 
perspektyvumą;

 finansavimo partnerių, išskyrus EIB, atrankos kriterijų, atsižvelgiant į priemonės 
tikslus, paaiškinimą;

 skaidrumo, pakankamos priežiūros ir koregavimo galimybių užtikrinimą Parlamentui 
įgyvendinant priemonę ir ją įgyvendinus, nustatant tikslus ir kriterijus, ataskaitų 
teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimus, atliekant vertinimus ir auditą, taip 
pat įtvirtinant Parlamento vaidmenį deleguotaisiais aktais.

Abu pranešėjai mano, kad šis pranešimo projektas yra atspirties taškas rengiant patikimą 
Parlamento poziciją ir suteikiant įgaliojimus sėkmingai derėtis su Taryba dėl galutinio 
pagrindinio akto. Šį pranešimo projektą jie pateikia kaip kompromisą, kad tuo pačiu būtų 
užtikrintas lankstumas įgyvendinant priemonę ir atskaitomybės standartus, kartu pateikiant 
papildomas gaires, kuriomis būtų galima sėkmingai sukurti principu „iš apačios į viršų“ 
grindžiamą projektų teikimą pagal šį Teisingos pertvarkos mechanizmo trečiąjį ramstį.


