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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, siekiant užtikrinti, kad 
pasaulio temperatūros padidėjimas 
neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, Europos 
socialinį ramstį ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos ir 
socialiniams tikslams. Šis reglamentas, 
kuriuo įgyvendinamas vienas iš 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
(toliau – Europos žaliasis kursas)11 
nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios 
Europos investicijų plano12, kuriuo 
teikiamas specialus finansavimas pagal 
Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų 
išspręsti ekonominiai, socialiniai, 
energetikos tvarumo, energetinio 
saugumo, energijos įperkamumo ir 
regioniniai uždaviniai ir pasinaudota 
galimybėmis siekiant ne vėliau kaip  
2050 m. pereiti prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui ir klimato kaitos 
poveikiui atsparios, efektyviai išteklius 
naudojančios ir visiškai žiedinės 
ekonomikos, kurioje šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų poveikis būtų neutralus ir 
būtų siekiama išvengti neigiamo poveikio 
žmonių sveikatai ir aplinkai, daromo dėl, 
be kita ko, biologinės įvairovės ir 
ekosistemų nykimo, išteklių pereikvojimo, 
oro ir cheminės taršos bei atliekų;
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__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11. 11 COM(2019) 640 final, 2019 12 11.
12 COM(2020) 21, 2020 1 14. 12 COM(2020) 21, 2020 1 14.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui ir klimato kaitos 
poveikiui  atsparios, efektyviai išteklius 
naudojančios ir visiškai žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m. yra 
vienas svarbiausių Sąjungos politikos 
tikslų ir tam reikės daug naujų investicijų, 
visų pirma į naujas ir novatoriškas 
technologijas. 2019 m. gruodžio 12 d. 
Europos Vadovų Taryba pritarė naujajam 
žaliajam kursui ir tikslui pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų 
neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus. 2020 m. balandžio 17 d. 
Europos Parlamentas pabrėžė, kad 
neutralaus poveikio klimatui tikslas turėtų 
būti politinis atsakas kovojant su COVID-
19 pandemija ir jos pasekmėmis ir kad 
Žaliojo kurso strategija turėtų būti 
Europos ekonomikos atsigavimo ir 
atkūrimo pagrindas. Nors kova su klimato 
kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju 
laikotarpiu bus naudinga visiems ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia 
galimybių bei iššūkių visiems, ne visi 
regionai ir valstybės narės pradeda 
pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai 
veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra 
didesnė, kitų mažesnė, o platesnio masto 
socialinį ir ekonominį poveikį pertvarka 
daro regionams, kurie šiuo metu labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės ar pramonės, 
gaminančios produktus, nesuderinamus 
su poveikio klimatui neutralumo tikslu. 



AD\1208064LT.docx 5/48 PE650.729v03-00

LT

Tai gali ne tik kelti pavojų pertvarkos 
klimato politikos srityje įgyvendinimui 
Sąjungoje, bet ir padidinti skirtumus tarp 
regionų, o tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus. Valstybėms narėms turėtų būti 
skirta išteklių, reikalingų Sąjungos 
anglies dioksido poveikio neutralumo 
tikslams pasiekti ir užtikrinti, kad jokie 
regionai neliktų nuošalyje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
įtrauki bei prisidėti prie deramų ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimo, skurdo 
panaikinimo ir tvaraus Sąjungos 
vystymosi, drauge turi būti kovojama su 
nedarbu, socialine atskirtimi ir 
ekonomikos nuosmukiu labiausiai 
paveiktuose regionuose ir atsižvelgiama į 
energetikos tvarumo, energetinio 
saugumo ir įperkamumo uždavinius. 
Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės 
turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos 
ekonominį poveikį, poveikį aplinkai, 
socialinį poveikį ir poveikį regionams ir 
taikyti visas galimas priemones 
reikiamiems struktūriniams pokyčiams 
palengvinti ir neigiamiems padariniams, 
kurių patiria paveikti darbuotojai ir kiti 
pertvarkos ypač paveikti suinteresuotieji 
subjektai, sušvelninti. Šiuo atžvilgiu 
svarbų vaidmenį turėtų atlikti Sąjungos 
biudžetas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE650.729v03-00 6/48 AD\1208064LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) tikimasi, kad iki 2030 m. dėl 
pertvarkos Sąjungoje bus sukurta dar 
1, 2 mln. darbo vietų, neskaitant 12 
milijonų jau numatytų naujų darbo vietų. 
Remiantis Komisijos skaičiavimais1a, iki 
2030 m. anglies pramonės regionuose, 
kuriuose daugiau kaip 200 000 darbo 
vietų yra tiesiogiai susijusios su anglies 
pramone, gali būti sukurta iki 315 000 
darbo vietų diegiant švarios energijos 
technologijas, o iki 2050 m. – daugiau 
kaip 460 000 darbo vietų. Vien anglių 
pramonės regionai galėtų patenkinti 
60 proc. numatomo švarios energijos 
technologijų diegimo, būtino norint 
pasiekti plataus užmojo anglies dioksido 
poveikio neutralizavimo tikslą, poreikio. 
Be to, esama švarios energijos projektų 
anglių pramonės regionuose plėtojimo 
privalumų: prieiga prie infrastruktūros ir 
žemės, jau apmokytas personalas, turintis 
įgūdžių elektros ir mechanikos srityse, 
kurie yra ypač tinkami įsidarbinant 
atsinaujinančiosios energijos pramonėje, 
ir ten jau esantis pramonės paveldas;
__________________
1a Europos Komisija, Jungtinių tyrimų 
centras, „Švarios energijos technologijos 
anglių pramonės regionuose. Darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo 
galimybės“, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 

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

Teisingos pertvarkos mechanizmas 
neturėtų būti laikomas atskira 
finansavimo priemone, tačiau turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus, visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į socialinį ir 
ekonominį bei aplinkos apsaugos poveikį 
darbuotojams ir bendruomenėms, kuriuos 
dėl dabartinės priklausomybės nuo anglių 
pertvarka paveikė labiausiai. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines, ekonomines ir 
regionines perėjimo prie Sąjungos 
neutralaus poveikio klimatui ir visų kitų 
Sąjungos aplinkosaugos tikslų 
įgyvendinimo pasekmes, sutelkiant 
Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu, ir padėti kurti atsparią ir tvarią 
ekonomiką, deramą gyvenimo lygį 
užtikrinančias darbo vietas bei daryti 
teigiamą poveikį visuomenės sveikatai;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
turėtų būti siekiama plėtoti sinergiją su 
kitais Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčiais ir juos papildyti, siekiant 
užtikrinti, kad visais trimis ramsčiais būtų 
siekiama tų pačių tikslų ir kad nebūtų 
išstumtos privačiojo sektoriaus 
investicijos, kurioms bus sudarytos 
sąlygos pasitelkiant Teisingos pertvarkos 
mechanizmą. Jis turėtų remti visa 
apimančius Europos žaliojo kurso tikslus 
ir derėti su Reglamente (ES) .../... [ES 
taksonomijos reglamentas] nurodyta 
tvaria veikla, siekiant spręsti klimato ir 
aplinkosaugos uždavinius ir drauge 
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straipsnyje nustatytais politikos tikslais; nepalikti nė vieno nuošalyje. TPF tikslas – 
spręsti su klimato kaita susijusias 
pertvarkos problemas ir pasinaudoti jos 
teikiamomis galimybėmis darant tikslines 
investicijas paveiktuose regionuose, 
ypatingą dėmesį skiriant tvariai 
ekonominei veiklai, užtikrinant, kad būtų 
vykdomi nauji ir novatoriški tvarūs 
projektai ir remiamos labiausiai paveiktos 
teritorijos ir susijusios bendruomenės, 
siekiant pritaikyti jų pramonės ir 
ekonomikos struktūrą ir drauge atkurti 
ilgalaikį regionų konkurencingumą bei 
padidinti socialinę ir ekonominę 
sanglaudą. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
proceso palengvinimo ir paramos jam 
finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą 
bei modernizavimą ir sudarant sąlygas 
naujoms užimtumo galimybėms, be kita 
ko, vykdant ankstyvas atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų konsultacijas. 
Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais. 
JBF lėšų gavėjai turėtų laikytis Sąjungos 
sutartyse įtvirtintų pagrindinių vertybių;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 

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

kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
bent 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų 
skirti klimato tikslams – pasiekti. Valstybių 
narių iš ERPF ir ESF+ savanoriškai 
perkeltais ištekliais – atsižvelgiant į 
nacionaliniuose teisingos pertvarkos 
planuose regioniniu ir vietos lygmeniu 
nustatytus vystymosi poreikius – bus 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų atitikti jo 
plataus užmojo tikslus ir būti jiems 
proporcingi, jie turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, 
tačiau jokiu būdu neturėtų pakeisti tokių 
investicijų ir dėl jų neturėtų būti 
sumažintos ar privalomai pervestos lėšos 
iš kitų Sąjungos fondų, kuriems taikomas 
Reglamentas (ES) .../ ...  [naujas 
Bendrųjų nuostatų reglamentas]. 
Remiantis Europos investicijų banko 
gairėmis, turėtų būti leidžiama finansuoti 
iki 75 proc. arba, esant dideliam 
ekonomikos nuosmukiui, daugiau 
numatomų TPF lėšomis remiamo 
projekto išlaidų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Fondas turėtų būti finansuojamas 
pagal sustiprintą 2021–2027 m. programą 
ir, atlikus išankstinį poveikio vertinimą, 
papildomais naujais ištekliais, kurie 
galėtų būti gauti pradėjus naudoti naujus 
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Sąjungos išteklius, be kita ko, įmonių, 
skaitmeninio sektoriaus, finansų, plastiko 
ir anglies mokesčius, taip pat taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą gaunamas pajamas;  

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie tvarios ir neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos yra ir 
iššūkis, ir didžiulė galimybė visoms 
valstybėms narėms geriau reaguoti į 
būsimas krizes ir užtikrinti ekonominę bei 
socialinę gerovę neviršijant planetos 
galimybių. Valstybėms narėms, kurios 
labai priklauso nuo iškastinio kuro arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės arba kurios gamina 
produktus, nesuderinamus su neutralaus 
poveikio klimatui tikslu, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. Nė 
viena teritorija ar pilietis neturėtų būti 
palikti nuošalyje. Todėl TPF turėtų aprėpti 
visas valstybes nares, bet jo finansinių 
išteklių paskirstymas turėtų atitikti 
valstybių narių poreikius ir pajėgumą 
finansuoti būtinas investicijas, reikalingas 
siekiant sudaryti sąlygas perėjimui prie 
poveikio klimatui neutralumo ir tvarios 
Europos, jį palengvinti ir paspartinti;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

finansinę programą, Komisija turėtų 
nustatyti turimų asignavimų metinį 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, remdamasi 
objektyviais kriterijais. Komisija taip pat 
turėtų skelbti visus susijusius statistinius 
duomenis ir informaciją, kad būtų galima 
geriau suprasti ir įvertinti valstybėms 
narėms skiriamo įnašo raktą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslus ir prioritetus ir derėti su 
Reglamente (ES) .../... [ES taksonomijos 
reglamentas] nurodyta tvaria veikla. 
Investicijų sąraše pirmenybė turėtų būti 
teikiama investicijoms, kuriomis remiami 
žmonės, darbuotojai, bendruomenės ir 
vietos ekonomika, kurios yra tvarios 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu ir 
kurios visiškai dera su visais Žaliojo 
kurso, Paryžiaus susitarimo ir Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslais. 
Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti 
prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui, 
efektyviai išteklius naudojančios ir 
visiškai žiedinės ekonomikos nekenkiant 
jokiam Sąjungos aplinkos apsaugos 
tikslui ir paremti tikslą atkurti paveiktų 
regionų ilgalaikį konkurencingumą. 
Nuosmukį patiriantiems sektoriams, 
pavyzdžiui, energijos gamybos iš 
iškastinio kuro arba šio kietojo iškastinio 
kuro gavybos sektoriams, parama turėtų 
būti susieta su laipsnišku tokios veiklos 
nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu, 
drauge užtikrinant veiksmingą 
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Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio 
perėjimo prisideda;

bendradarbiavimą su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
nustatytas subalansuotas, tačiau plačių 
užmojų tokių veiksmų tvarkaraštis. 
Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
nauja veikla diegiant naujas technologijas, 
naujus procesus ar produktus, kurie padėtų 
žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
klimato tikslus ir į tikslą, kad ne vėliau 
2050 m. ES poveikis klimatui būtų 
neutralus, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda ir sudaro 
palankias sąlygas pereiti prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos ir 
prie tokio perėjimo prisideda;

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 

(11) pagrindinis TPF tikslas – 
užtikrinti tvarias užimtumo galimybes 
darbuotojams ir teritorijoms, kuriuos 
paveikė su klimato kaita susijusi 
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kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

pertvarka. Siekiant apsaugoti piliečius ir 
samdomuosius darbuotojus, kurie yra 
labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita 
susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų 
apimti paveiktų darbuotojų ir darbo 
ieškančių asmenų profesinį mokymą, 
naujų įgūdžių įgijimą, kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, siekiant padėti 
jiems persikvalifikuoti ir prisitaikyti prie 
naujų užimtumo galimybių, taip pat 
pagalbą darbo ieškantiems asmenims 
ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į 
darbo rinką, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti lygias galimybes visiems ir 
pasiekti lyčių pusiausvyrą visuose 
sektoriuose;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) COVID-19 pandemija ir jos 
padariniai paveikė Sąjungą ir Komisijos 
prioritetus. COVID-19 krizė taip pat 
atskleidė ekosistemų ir mūsų ekonomikos 
tarpusavio priklausomybę ir didžiulę 
Sąjungos ekonominės sistemos 
priklausomybę nuo ilgų tiekimo 
grandinių. Dėl to padidėjo TPF svarba ir 
poreikis skirti pakankamai išteklių, kad 
būtų sprendžiami su perėjimu prie tvarios 
ir visiškai žiedinės ekonomikos susiję 
uždaviniai ir padidintas Sąjungos 
ekonomikos atsparumas, ypač labiausiai 
paveiktuose regionuose. Reikėtų siekti, 
kad dėl TPF ir sanglaudos fondo 
asignavimų po COVID-19 krizės nedidėtų 
skirtumai tarp ES valstybių narių. 
Pakeistame Komisijos pasiūlyme dėl TPF 
Teisingos pertvarkos fondą siūloma 
padidinti iki daugiau kaip 40 mlrd. EUR;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant TPF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų 
prisidedama prie vyrų ir moterų lygybės 
užtikrinimo ir skatinimo, kaip nustatyta 
SESV 8 straipsnyje. Lyčių lygybės tikslai 
ir moterų ekonominės nepriklausomybės 
klausimas turėtų būti laiku ir nuosekliai 
užtikrinami visais veiklos programų 
rengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo aspektais ir etapais;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą 
ir pertvarkymą, TPF turėtų remti tvarias ir 
gamybines investicijas, dėmesį skiriant 
MVĮ, labai mažoms įmonėms ir 
verslininkams, socialinėms įmonėms ir 
kooperatyvams, kad padėtų jiems 
perorientuoti savo verslo veiklą ir sukurti 
naujų galimybių. Gamybinės investicijos – 
tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo, veiklos 
masto didinimo ir tvaraus užimtumo. 
Tvarios investicijos – tai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2019/2088 2 straipsnio 17 punkte 
apibrėžtos investicijos13a.  Tvarios ir 
gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ 
įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, 
jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl 
pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
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nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Siekiant nustatyti, ar 
jos daro kokį nors žalingą poveikį 
aplinkai, klimatui ar socialinį poveikį, 
turėtų būti taikomas tvarumo tikrinimo 
mechanizmas. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką ir išvengti įmonių 
konkurencijos iškraipymo, parama 
įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės. TPF lėšomis turėtų būti 
siekiama remti tik vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu perspektyvias ir 
pridėtinę vertę atitinkamai teritorijai 
teikiančias investicijas, skirtas su klimato 
kaita susijusiai pertvarkai. Komisija ir 
valstybės narės turėtų nuolat stebėti iš 
TPF gautų investicijų gyvybingumą;

__________________ __________________
13a 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/2088 dėl su tvarumu susijusios 
informacijos atskleidimo finansinių 
paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, 
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p. 1). 
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a)  siekiant užtikrinti, kad fondo 
lėšomis nebūtų apmokamos išlaidos už 
žalos aplinkai ištaisymą, už kurį yra 
atsakinga įmonė pagal atsakomybės už 
žalą aplinkai įsipareigojimą, paramą 
investicijoms, susijusioms su teritorijų 
atkūrimu, jų paskirties keitimu ir 
išvalymu ir dirvožemio bei ekosistemų 
atkūrimu, turėtų būti leidžiama teikti tik 
tada, kai jokia įmonė negali būti laikoma 
teisiškai atsakinga už tokių veiksmų 
finansavimą, laikantis SESV 191 
straipsnyje įtvirtinto principo „teršėjas 
moka“;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(toliau – ESF +) arba Sanglaudos fondo, 
prioritetus. Pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 21a straipsnį TPF ištekliai 
galėtų būti savanoriškai padidinti 
papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. 
Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Siekiant paremti regionų 
pertvarką, ypač atsižvelgiant į COVID-19 
krizę, TPF turėtų kuo greičiau pradėti 
veiklą. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkamos administracinės procedūros 
vyktų sklandžiai;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti 
esama pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
apibūdinamo remiantis tikslais ir 
produkto bei rezultato rodikliais bei 
veiksminga stebėsena, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos.  Todėl 
valstybės narės, drauge su atitinkamomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir vietos bei regioniniu 
lygmenimis glaudžiai bendradarbiaudamos 
su visais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, ekonominiais ir socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
atstovais, ekspertais, mokymo ir mokslinių 
tyrimų įstaigomis, be kita ko, paveiktuose 
pramonės sektoriuose, darbuotojų 
grupėmis ir bendruomeninėmis 
organizacijomis ir remiamos Komisijos, 
turėtų parengti teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai 
aprašytas pertvarkos procesas, laikydamosi 
savo nacionalinių energetikos ir klimato 
srities veiksmų planų. Šiuo tikslu Komisija 
turėtų sukurti esama pertvarkomiems 
anglių pramonės regionams skirta 
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platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos 
platformą, kad būtų sudarytos sąlygos 
dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta 
patirtimi ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais visuose susijusiuose 
sektoriuose. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
ir  įtraukią teisingos pertvarkos strategiją, 
visi atitinkami suinteresuotieji subjektai ir 
partneriai turėtų visapusiškai dalyvauti 
visuose pertvarkos proceso rengimo, 
plėtojimo, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapuose ir jiems turėtų būti sudarytos 
geriausios sąlygos veiksmingai dalyvauti 
atrenkant ir įgyvendinant finansuojamus 
projektus ir veiksmus; 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant, kad ne vėliau kaip 2050 m. 
ekonomikos poveikis klimatui būtų 
neutralus, visų pirma dėl su iškastinio kuro 
gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo arba produktų, kuriuos paveikė 
pertvarka, gamybos, drauge apsaugant 
paveiktus darbuotojus ir didinant 
užimtumo galimybes paveiktose 
teritorijose, kad būtų išvengta socialinės 
atskirties.  Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
uždaviniai, poreikiai ir galimybės ir 
nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, 
kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato 
kaitos poveikiui atsparios ekonominės 
veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie 
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Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

poveikio klimatui neutralumo ir Žaliojo 
kurso, Paryžiaus susitarimo ir Europos 
socialinio ramsčio tikslus, vystymas. TPF 
finansinę paramą turėtų teikti tik pagal 
pertvarkos planus vykdomoms 
investicijoms ir investicijoms, kurios 
neturi susaistomojo poveikio ar nėra 
neišnaudojamas turtas. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, 
viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo 
lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat 
valstybių narių ir teritorijų finansinių 
išteklių apribojimai ir, kita vertus, 
nuoseklios įgyvendinimo sistemos, 
apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
poreikis. 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 nurodytiems tikslams pasiekti,

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
ir socialiniais pokyčiais dėl tikslo ne vėliau 
kaip 2050 m. pereiti prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, 
viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo 
lygio ir užimtumo skirtumai ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių teritorijų 
atsilikimas, taip pat valstybių narių ir 
teritorijų finansinių išteklių apribojimai ir, 
kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo 
sistemos, apimančios kelis Sąjungos 
fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, poreikis. 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 nurodytiems tikslams pasiekti,
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą piliečiams, 
ekonominei veiklai ir teritorijoms, kurioms 
kyla energetikos tvarumo, energetinio 
saugumo ir energijos įperkamumo 
uždavinių vykstant procesui, kuriuo 
siekiama, kad ne vėliau kaip 2050 m. 
Sąjungoje būtų pereita prie teisingos ir 
tvarios, neutralaus poveikio klimatui ir 
visiškai žiedinės ekonomikos. TPF turėtų 
remti ilgalaikį šių teritorijų 
konkurencingumą ir socialinę bei 
regioninę jų sanglaudą.
____________
1a Žodžiai „ne vėliau kaip“ turėtų būti 
vartojami kiekvieną kartą, kai minimi 
2050 m. (visame tekste).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jame nustatomas TPF konkretus 
tikslas, geografinė aprėptis ir ištekliai, 
paramos aprėptis, atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 2 dalies a punkte] nurodytą 
investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, konkrečios 
programavimo nuostatos ir stebėsenai 
reikalingi rodikliai.

2. Jame nustatomas TPF konkretus 
tikslas, geografinė aprėptis ir ištekliai, 
paramos aprėptis, atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 2 dalies a punkte] nurodytą 
investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, konkrečios 
programavimo nuostatos, skaidrūs 
kriterijai ir stebėsenai reikalingi tvarumo 
rodikliai.

Pakeitimas 24
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4 straipsnio 1 dalyje] nurodytus politinius 
tikslus TPF padeda siekti vieno konkretaus 
tikslo – sudaryti sąlygas regionams, 
savivaldybėms, ekonominės veiklos 
vykdytojams, samdomiems darbuotojams 
ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie 
tvarios neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinio, 
ekonominio poveikio, poveikio regionams 
ir aplinkai uždavinius, atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramstį, JT DVT 
ir Paryžiaus susitarimo tikslus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Laikantis 1 ir 2 straipsnio, TPF 
remia visų atžvilgiu teisingą pertvarką ir 
investicijas į darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, visų pirma įskaitant 
regionus, kurie labai priklauso nuo 
anglių ir lignito kasybos bei deginimo. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nauji TPF skirti ištekliai pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą, numatyti 2021–2027 m. 
biudžetiniams įsipareigojimams, yra bent 
40 mlrd. EUR 2018 m. kainomis. Tie 
ištekliai gaunami neperkeliant fondams, 
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skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

kuriems taikomas Reglamentas (ES) .../ ... 
[naujas BNR], visų pirma Europos 
regioninės plėtros fondui (ERPF), 
Europos socialiniam fondui (ESF+) ar 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) skirtų asignavimų. Atlikus 
išankstinį poveikio vertinimą, TPF, kiek 
įmanoma, galima padidinti papildomai 
skirtais nuosavais Sąjungos biudžeto 
ištekliais, įskaitant naujus galimus 
mokesčius, ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Lėšų programavimo ir vėlesnio jų 
įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais 
pirmoje pastraipoje nurodyta suma kasmet 
indeksuojama atsižvelgiant į infliaciją 
Sąjungoje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia tik tokią veiklą, kuri yra 
tiesiogiai susijusi su 2 straipsnyje nustatytu 
jo konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama 
prie pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo. 
TPF lėšų gavėjai turi laikytis Sąjungos 
sutartyse įtvirtintų pagrindinių vertybių.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines ir tvarias investicijas į 
MVĮ, įskaitant startuolius, veiklą 
plečiančias įmones, labai mažas įmones ir 
verslininkus, socialines įmones, valstybei 
priklausančias regionines ir vietos įmones 
ir kooperatyvus;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą 
ir esamų įmonių plėtrą, įskaitant įmones, 
siekiančias skatinti efektyviai vartoti 
energiją ir naudoti atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, arba pasitelkiant vietos 
ir regioninio verslo inkubatorius, paslaugų 
teikimo bendroje vietoje infrastruktūrą ir 
konsultavimo paslaugas, reikšmingus su 
klimato kaita susijusiai pertvarkai;
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) tvarias investicijas į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą, be kita ko, 
pasitelkiant universitetus ir mokslinių 
tyrimų centrus, ir pažangių rinkai teikti 
parengtų technologijų perdavimo ir 
pritaikymo skatinimą;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai ir tvariai 
energijai skirtos technologijos ir socialinės 
infrastruktūros diegimą, energijos 
nepritekliaus ir oro taršos mažinimui 
skirtas investicijas, investicijas į šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą 
(įskaitant investicijas į tvarų judumą ir 
transporto sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą), energijos 
vartojimo efektyvumą (įskaitant pastatų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą), elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo infrastruktūrą ir 
atsinaujinančiąją energiją (įskaitant 
investicijas į centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemas ir kaupimo technologijas), 
energijos tinklus, pvz., pažangiuosius 
tinklus ir supertinklus, ir investicijas į 
tarpvalstybines elektros tinklų jungtis;

Pakeitimas 34

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

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma 
atokiuose regionuose ir kaimo vietovėse;

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į įperkamam netaršiam 
ir išmaniajam judumui skirtų 
technologijų ir infrastruktūros diegimą, 
įskaitant investicijas į geležinkelių jungtis, 
kuriomis prisidedama prie išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo ir judumo sprendimų 
įvairinimo;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų ir 
urbanistinių dykrų bei įrenginių atkūrimą, 
paskirties keitimą ir išvalymą, dirvos ir 
ekosistemų atkūrimą, be kita ko tam, kad 
jie veiktų kaip anglies dioksido 
absorbentai, ir paskirties keitimo 
projektus, išskyrus prevencinius ir 
taisomuosius veiksmus, kurie turi būti 
vykdomi taikant Sąjungos ir nacionalinėje 
teisėje nustatytą atsakomybę už žalą 
aplinkai, vadovaujantis SESV 191 
straipsnyje įtvirtintu principu „teršėjas 
moka“;

Pakeitimas 37
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) investicijas į biologinės įvairovės ir 
natūralių buveinių išsaugojimą, apsaugą 
ir atkūrimą, be kita ko, investuojant į 
ekologinį turizmą pertvarką vykdančiuose 
regionuose; 

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų profesinį mokymą, kvalifikacijos 
kėlimą, naujų įgūdžių įgijimą ir 
perkvalifikavimą, įskaitant konsultavimą, 
dėmesį skiriant lyčių lygybei, siekiant 
užtikrinti, kad jie galėtų pasinaudoti 
ilgalaikio ir kokybiško užimtumo 
galimybėmis perspektyviuose sektoriuose, 
kurie tiesiogiai prisideda prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, arba 
priežiūros ekonomikos ir visuotinės 
svarbos viešuosiuose sektoriuose;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant lyčių 
lygybei;

Pakeitimas 40

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

ja) bet kokią kitą konkrečią veiklą, dėl 
kurios susitarė atitinkamos teritorijos 
vietos ir regioninės valdžios institucijos, 
valstybė narė ir Europos Komisija, kuri 
atitinka vietos plėtros strategijas ir kuria 
prisidedama prie tikslo ne vėliau kaip 
2050 m. pereiti prie neutralaus 
išmetamųjų teršalų poveikio Sąjungos 
ekonomikos;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) techninę pagalbą. k) techninę pagalbą ir konsultavimo 
paslaugas, be kita ko, siekiant parengti 
patvirtinamuosius ir aiškinamuosius 
dokumentus ir analizes, siekiant daryti 
investicijas ir steigti vietos bei 
nacionalinio lygmens inkubatorius ir 
projektų inkubatorius, kuriuose susiburtų 
finansuotojai ir projektų vykdytojai;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, kurios nurodytos kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus ir laikantis SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytų Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, jei:
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pertvarkos planui įgyvendinti.

i) tokios investicijos vertinamos tvarumo 
aspektu siekiant nustatyti, ar jos daro kokį 
nors žalingą poveikį aplinkai, klimatui ar 
socialinį poveikį. Tuo tikslu įmonės 
pateikia patikimą informaciją, 
naudodamosi šablonais, kuriuos turi 
parengti Komisija;
ii) pertvarką vykdantys regionai pabrėžė, 
kad tokios investicijos yra esminės, ir jos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h ir i punktus, ir kai jos 
būtinos teritoriniam teisingos pertvarkos 
planui įgyvendinti.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. TPF lėšomis siekiama remti tik 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu 
perspektyvias su ekologine pertvarka 
susijusias investicijas. Komisija ir 
atitinkama valstybė narė nuolat stebi 
investicijų perspektyvumą, remdamosi 
pagal 7 straipsnį parengtais  teritoriniais 
teisingos pertvarkos planais.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, techninė priežiūra arba 
statybos, taip pat branduolinių atliekų 
tvarkymas ir saugojimas;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip 
apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte;

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip 
apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte, 
jeigu šios įmonės nėra gyvybingos 
žvelgiant iš vidutinės trukmės ir ilgalaikės 
perspektyvos, nedarant poveikio įmonėms, 
kurios galėtų gauti naudos dėl galimo 
Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos 
sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti 
ir restruktūrizuoti ir Komisijos laikinosios 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistemos taikymo, jei 
ši sistema liktų galioti po 2020 m.;

__________________ __________________
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16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam 
tikrų kategorijų pagalba skelbiama 
suderinama su vidaus rinka taikant 
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 
2014 6 26, p. 1).

16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam 
tikrų kategorijų pagalba skelbiama 
suderinama su vidaus rinka taikant 
Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 
2014 6 26, p. 1).

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusios su iškastinio kuro 
gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, vežimu, perdavimu ar 
deginimu, išskyrus investicijas, susijusias 
su švariu vandeniliu, biodujomis ir 
biometanu, neviršijant tvaraus 
prieinamumo ribų regionuose, kurie labai 
priklauso nuo anglių ir lignito kasybos ir 
deginimo, jei šios investicijos:
i) padeda siekti Sąjungos 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslo 
spartindamos anglių, lignito, durpių ar 
degiųjų skalūnų pakeitimą, tačiau 
neribodamos atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių plėtros;
ii) yra tinkamai pagrįstos valstybės 
narės kompetentingos institucijos tos 
valstybės narės teritoriniame teisingos 
pertvarkos plane  ir
iii) atitinka Sąjungos teisę, 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus, energijos 
vartojimo efektyvumo principą ir yra 
pereinamojo pobūdžio;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) prevencinių ir taisomųjų veiksmų 
išlaidos už žalos aplinkai ištaisymą, už 
kurį yra atsakinga žalą padariusi įmonė 
pagal atsakomybės už žalą aplinkai 
įsipareigojimą, įskaitant teritorijų 
sutvarkymą, išvalymą ir atkūrimą 
vadovaujantis SESV 191 straipsnyje 
įtvirtintu principu „teršėjas moka“;

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bet kokios rūšies vartojimo 
išlaidos;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) įmonių, kurios įtrauktos į 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, 
investicijos;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) veikla ar investicijos, kurioms po 
pradinio masto didinimo etapo kyla 
didesnė negyvybingumo ar 
priklausomybės nuo subsidijų veiklai 
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rizika;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) bet kurios kitos su poveikio 
klimatui neutralumo tikslu 
nesuderinamos ar susaistomąjį poveikį 
nulemiančios investicijos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei teritorijų ar ekonominės 
veiklos, kurioms reikia papildomos 
paramos, kad galėtų įvykdyti 
atitinkamame teritoriniame teisingos 
pertvarkos plane nurodytą pertvarką, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
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nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą.

atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą bei veiksmus, kuriais 
norima pasiekti Sąjungos klimato srities 
tikslus iki 2030 m.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisingos pertvarkos fondo lėšomis  
finansuojant reikalavimus atitinkančius 
projektus, kuriais padedama siekti 2 
straipsnyje nustatyto konkretaus tikslo, 
gali būti padengiama iki 75 proc. arba, 
esant dideliam ekonominiam nuosmukiui, 
daugiau atitinkamų išlaidų.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų 
regioninės ir vietos valdžios institucijomis 
ir bendradarbiaudamos su atitinkamais 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais, prireikus 
padedant EIB, siekiant užtikrinti kitų 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčių papildomumą, pagal II priede 
pateiktą pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms reikia papildomos 
paramos, kad galėtų įvykdyti ekonominę, 
socialinę, energetikos ir aplinkos 
apsaugos pertvarką, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

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

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

Pakeitimas 58

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

1a. TPF ad hoc parama turėtų būti 
skiriama regionams, kuriuose dėl 
veiksmų, kuriais siekiama spręsti su 
klimato kaita susijusius klausimus, kilo 
nenumatyta verslo krizė, kad būtų galima 
tinkamai reaguoti krizės aplinkybėmis, 
kurios gali susidaryti dėl pertvarkos, visų 
pirma taikant darbo rinkos politikos 
priemones darbuotojų perkvalifikavimo ir 
atleidimo iš darbo mažinimo srityse. Taip 
siekiama užtikrinti, kad regionai galėtų 
gauti paramą net ir tuo atveju, jeigu 
nebuvo iš anksto priskirti prie paveiktų 
regionų.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui ir klimato kaitos 
poveikiui atsparios, efektyviai išteklius 
naudojančios ir visiškai žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m. 
proceso nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu aprašymas, įskaitant aiškų 
laipsniško iškastinio kuro arba šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršios 
pramonės atsisakymo susijusiose 
teritorijose tvarkaraštį ir pagrindinius 
pertvarkos etapus, atitinkančius naujausią 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją 
ir Reglamentą (ES) .../ ... [naujas Europos 
klimato teisės aktas];

Pakeitimas 60

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

b) labiausiai neigiamai a punkte 
nurodytos pertvarkos proceso paveiktų ir 
pagal 1 dalį TPF remtinų teritorijų 
nustatymo pagrindimas;

b) pagal 1 dalį TPF remtinų teritorijų 
ar ekonominės veiklos arba piliečių, 
kuriems reikalinga parama siekiant 
įvykdyti a punkte nurodytą pertvarką, 
nustatymo pagrindimas;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
teritorijose, kurioms reikia papildomos 
paramos pertvarkai, įskaitant dėl perėjimo 
prie tvarios ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinio, 
ekonominio poveikio, poveikio aplinkai ir 
poveikio lyčių lygybei uždavinius, 
vertinimas, drauge atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramsčio ir JT 
darbotvarkės iki 2030 m. tikslus. Šiame 
vertinime taip pat nustatomas galimas 
paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičius, 
vystymosi poreikiai ir tikslai iki 2030 m., 
susiję su šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios veiklos ar kitos veiklos, 
kurią paveikė perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui Sąjungos, pertvarkymu 
arba nutraukimu tose teritorijose arba bet 
kokia kita struktūrine socialine ir 
ekonomine pertvarka, kuri būtina siekiant 
pertvarkos tikslų;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus 

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

neutralaus poveikio klimatui ir 
konkurencingos ekonomikos iki 2050 m. 
kylančius socialinius, ekonominius, 
demografinius ir poveikio aplinkai 
uždavinius aprašymas;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jo derėjimo su kitais 
nacionaliniais, regioniniais ar teritoriniais 
įsipareigojimais, strategijomis ir planais 
vertinimas;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) valdymo mechanizmų, kuriuos 
sudaro partnerystės susitarimai, 
planuojamos stebėsenos ir vertinimo 
priemonės ir atsakingos įstaigos, 
aprašymas;

f) valdymo mechanizmų, kuriuos 
sudaro partnerystės susitarimai, 
planuojamas stebėsenos ir vertinimo 
priemonių veiksmingas vykdymas ir 
atsakingos plano įgyvendinimą 
prižiūrinčios valdymo įstaigos, aprašymas;

Pakeitimas 65

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atitinkamų 3 dalyje nurodytų 
suinteresuotųjų subjektų sąrašas ir 
aprašymas, kaip su tais suinteresuotaisiais 
subjektais turi būti konsultuojamasi 
atitinkamoje teritorijoje;
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
poveikį ir sudarant jai palankias sąlygas 
aprašymas ir aiškios paveiktų regionų 
ilgalaikio konkurencingumo ir tvaraus 
augimo užtikrinimo gairės;

Pakeitimas 67

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) aprašymas, kaip bus nuolat 
stebimas vidutinės trukmės ir ilgalaikis 
investicijų, skirtų su klimato kaita 
susijusiai pertvarkai finansuoti, 
gyvybingumas;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei parama teikiama gamybinėms 
investicijoms į kitas nei MVĮ įmones, 
išsamus tokių veiksmų ir įmonių sąrašas ir 
tokios paramos būtinumo pagrindimas 
pateikiant trūkumų analizę, iš kurios 
matyti, kad tikėtinas darbo vietų 
praradimas viršytų numatomą be 
investicijų sukurtų darbo vietų skaičių;

h) jei parama teikiama gamybinėms 
investicijoms į kitas nei 4 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodytos įmonės, kuo 
išsamesnis tokių veiksmų ir įmonių sąrašas 
ir tokios paramos būtinumo pagrindimas 
pateikiant trūkumų analizę, iš kurios 
matyti, kad tikėtinas darbo vietų 
praradimas viršytų numatomą be 
investicijų sukurtų darbo vietų skaičių;
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, išsamus remtinų veiksmų 
sąrašas ir pagrindimas, kad jais 
prisidedama prie perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir dėl jų 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis iš esmės sumažinamas tiek, kad 
bus mažesnis už atitinkamus santykinius 
taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB, ir jei tos 
investicijos reikalingos siekiant apsaugoti 
didelį skaičių darbo vietų;

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, kuo išsamesnis remtinų 
veiksmų sąrašas ir pagrindimas, kad jais 
prisidedama prie perėjimo prie tvarios, 
neutralaus poveikio klimatui ir klimato 
kaitos poveikiui atsparios, efektyviai 
išteklius naudojančios ir visiškai žiedinės 
ekonomikos ir dėl jų išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iš esmės 
sumažinamas tiek, kad bus mažesnis už 
atitinkamus santykinius taršos rodiklius, 
nustatytus nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Direktyvą 
2003/87/EB, ir jei tos investicijos 
reikalingos siekiant apsaugoti didelį 
skaičių darbo vietų;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant, plėtojant, įgyvendinant ir 
vertinant teritorinius teisingos pertvarkos 
planus dalyvauja visi atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai, pilietinės 
visuomenės atstovai, ekspertai, mokymo ir 
mokslinių tyrimų institucijos, darbdaviai, 
be kita ko, iš paveiktų sektorių, 
darbuotojų grupės ir bendruomeninės 
organizacijos bei kiti atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, pasitelkiant 
prasmingas viešąsias konsultacijas ir 
dalyvavimą, pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [6] straipsnį. Teritoriniai 
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teisingos pertvarkos planai ir atitinkami 
su veiksmų atranka susiję dokumentai 
skelbiami viešai.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiuose planuose nurodomos 
galimybės toliau stiprinti atsparią vietos 
ekonomiką, vietos tiekimo grandines ir 
perkėlimo priemones.   

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi 
derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis 
strategijomis, atitinkamomis pažangiosios 
specializacijos strategijomis, NEKSVP ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu, 
Sąjungos pagal Paryžiaus susitarimą 
prisiimtais įsipareigojimais užtikrinti, kad 
pasaulio temperatūros padidėjimas 
neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir su 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslais.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produkto rodikliams nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems 

2. Produkto rodikliams, kurie turėtų  
apimti Reglamente (ES) 2019/2088 
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metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 
2029-iesiems metams nustatytos siektinos 
reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai 
Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [14 straipsnio 2 dalį] 
pateiktą prašymą iš dalies pakeisti 
programą, siektinos reikšmės 
neperžiūrimos.

nustatytus tvarumo rodiklius, nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems 
metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 
2029-iesiems metams nustatytos siektinos 
reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai 
Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [14 straipsnio 2 dalį] 
pateiktą prašymą iš dalies pakeisti 
programą, siektinos reikšmės 
neperžiūrimos.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija sukuria Teisingos 
pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos 
sąlygos keistis geriausios praktikos 
pavyzdžiais visuose paveiktuose 
regionuose ir sektoriuose. Išsamios tos 
platformos veikimo, įskaitant narystę joje, 
biudžetą ir valdymo mechanizmus, 
nuostatos priimamos įgyvendinimo aktu.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos veiklos rezultatų ataskaitą, 
padaro išvadą, kad nepavyko pasiekti bent 
65 proc. TPF išteklių vienam ar keliems 
produkto ar rezultato rodikliams nustatytos 
siektinos reikšmės, ji gali atlikti finansines 
pataisas pagal Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] [98] straipsnį proporcingai 
pasiektiems rezultatams sumažindama TPF 
paramą atitinkamam prioritetui.

Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos veiklos rezultatų ataskaitą, 
padaro išvadą, kad nepavyko pasiekti bent 
75 proc. TPF išteklių vienam ar keliems 
produkto ar rezultato rodikliams nustatytos 
siektinos reikšmės, ji atlieka finansines 
pataisas pagal Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] [98] straipsnį proporcingai 
pasiektiems rezultatams sumažindama TPF 
paramą atitinkamam prioritetui.
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 

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

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Peržiūros nuostata

Ne vėliau kaip iki kitos daugiametės 
finansinės programos laikotarpio vidurio 
peržiūros pabaigos Komisija atlieka TPF 
įgyvendinimo vertinimą ir įvertina, ar 
tikslinga iš dalies pakeisti jo aprėptį 
atsižvelgiant į galimus Reglamento 
2020/... [Taksonomijos reglamentas] 
pakeitimus, Reglamente (ES) 2020/... 
[Europos klimato teisės aktas] išdėstytus 
Sąjungos klimato srities tikslus ir į 
tvaraus finansavimo veiksmų plano  
įgyvendinimo raidą.  Remdamasi tuo 
vertinimu, Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kartu su 
ja gali būti pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų sumos, 
viršijančios 20 proc. visų asignavimų. 
Sumos, viršijančios 20 proc. visų vienai 
valstybei narei skirtų asignavimų, 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
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Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto nuorodos į 7 straipsnio 2 dalies a punktą 1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Numatomo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos proceso 
metmenys, atsižvelgiant į nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų ir kitų esamų pertvarkos planų 
tikslus, kartu pateikiant tokios veiklos kaip 
anglių ir lignito kasyba arba anglimis 
kūrenamų elektrinių energijos gamybos 
nutraukimo arba laipsniško veiklos 
apimčių mažinimo tvarkaraštį.

1.1. Numatomo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos proceso 
metmenys, atsižvelgiant į nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų ir kitų esamų pertvarkos planų 
tikslus, kartu pateikiant aiškų laipsniško 
iškastinio kuro arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės 
atsisakymo susijusiose teritorijose ne 
vėliau kaip 2050 m. tvarkaraštį.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1. Perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ekonominio, 
socialinio ir teritorinio poveikio vertinimas

2.1. Perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ekonominio, 
socialinio poveikio, poveikio lyčių lygybei 
ir teritorinio poveikio vertinimas

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio nuorodos į 7 straipsnio 2 dalies c punktą teksto 
laukelis [12000] 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos ir pramonės sektorių, 
kuriems daromas poveikis, nustatymas, 
išskiriant:

Ekonominės veiklos ir pramonės sektorių, 
kuriems daromas poveikis, nustatymas, 
išskiriant:

– nuosmukį patiriančius sektorius, kurie, – nuosmukį patiriančius sektorius, kurie, 
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numatoma, nutrauks su pertvarka susijusią 
veiklą arba žymiai sumažins jos apimtis; be 
kita ko, pateikti atitinkamą tvarkaraštį;

numatoma, nutrauks su pertvarka susijusią 
veiklą arba žymiai sumažins jos apimtis; be 
kita ko, pateikti atitinkamą aiškų 
tvarkaraštį;

– pertvarkomus sektorius, kurie, 
numatoma, keis veiklą, procesus ir 
rezultatus.

– pertvarkomus sektorius, kurie, 
numatoma, keis veiklą, procesus ir 
rezultatus.

Apie kiekvieną iš šių dviejų sektorių 
nurodyti tokią informaciją:

Apie kiekvieną iš šių dviejų sektorių 
nurodyti tokią informaciją:

– numatomą darbo vietų praradimą ir 
perkvalifikavimo poreikius, atsižvelgiant į 
įgūdžių prognozes;

– numatomą darbo vietų praradimą ir 
perkvalifikavimo poreikius, atsižvelgiant į 
įgūdžių prognozes ir lyčių aspektą;

– ekonomikos įvairinimo potencialą ir 
plėtros galimybes.

– ekonomikos įvairinimo potencialą ir 
plėtros galimybes, įskaitant lyčių aspektą.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3 a. Konsultacijos su 
suinteresuotaisiais subjektais 
Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies fa punktas 
– Susijusių suinteresuotųjų subjektų, su 
kuriais konsultuotasi atitinkamame 
regione ir valstybėje, įskaitant 
ekonominius ir socialinius partnerius, 
pilietinės visuomenės atstovus ir 
ekspertus, sąrašas 

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda į 7 straipsnio 2 dalies g punktą

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatomų veiksmų rūšys ir 
tikėtinas jų indėlis mažinant su klimatu 
susijusios pertvarkos poveikį

– numatomų veiksmų rūšys, jų 
gyvybingumas ir tikėtinas jų indėlis 
mažinant su klimatu susijusios pertvarkos 
poveikį
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda į 7 straipsnio 2 dalies h punktą

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
gamybinėms investicijoms kitoms nei MVĮ 
įmonėms:

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
gamybinėms investicijoms kitoms nei MVĮ 
įmonėms:

– išsamus tokių veiksmų ir įmonių 
sąrašas ir kiekvienai iš jų skiriamos 
paramos būtinumo pagrindimas pateikiant 
trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad 
tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų 
numatomą be šių investicijų sukurtų darbo 
vietų skaičių;

– orientacinis tokių veiksmų ir 
įmonių sąrašas ir kiekvienai iš jų skiriamos 
paramos būtinumo pagrindimas pateikiant 
trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad 
tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų 
numatomą be šių investicijų sukurtų darbo 
vietų skaičių;

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda į 7 straipsnio 2 dalies i punktą

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
investicijoms, kuriomis siekiama sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB 
I priede išvardytą veiklą, kiekį:

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
investicijoms, kuriomis siekiama sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų vykdant Direktyvos 2003/87/EB 
I priede išvardytą veiklą, kiekį:

– išsamus remtinų veiksmų sąrašas ir 
pagrindimas, kad jais prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir dėl jų išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iš esmės 
sumažinamas tiek, kad bus mažesnis už 
atitinkamus santykinius taršos rodiklius, 
nustatytus nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Direktyvą 
2003/87/EB, ir jei tie veiksmai reikalingi 
dideliam darbo vietų skaičiui apsaugoti

– orientacinis remtinų veiksmų 
sąrašas ir pagrindimas, kad jais 
prisidedama prie perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir dėl jų 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis iš esmės sumažinamas tiek, kad 
bus mažesnis už atitinkamus santykinius 
taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB, ir jei tie 
veiksmai reikalingi dideliam darbo vietų 
skaičiui apsaugoti
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