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Pakeitimas 59
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą pasiūlyti atmesti Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 60
Sirpa Pietikäinen

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 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, 
išvengiant aplinkos būklės blogėjimo ir 
nesukeliant reikšmingos žalos jokiai 
ekosistemai, kuomet bet koks likęs 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu 
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absorbavimu, sukuriamas uždaras išteklių 
ir išmetamų teršalų ciklas, dešimteriopai 
padidinamas išteklių vartojimo 
efektyvumas, palyginti su dabartiniu 
lygiu, o produktai ir ekonomika 
projektuojami taip, kad neliktų jokių 
atliekų;

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

Or. en

Pakeitimas 61
Marek Belka

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, Europos socialinių teisių 
ramstį ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 
tikslams, tuo pat metu nepažeidžiant 
socialinio ir ekonominio tvarumo 
Europos Sąjungoje. 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 
sprendžiami ekonominiai ir socialiniai 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos uždaviniai, kuomet 
bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą 
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sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

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

Or. en

Pakeitimas 62
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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 ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, 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 
sprendžiami ekonominiai, socialiniai ir 
regioniniai perėjimo prie tvarios, 
neutralaus poveikio klimatui, socialiai 
subalansuotos ir įtraukios žiedinės 
ekonomikos uždaviniai ir naikinami 
skirtumai, kuomet bet koks likęs 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu 
absorbavimu;

__________________ __________________
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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.

Or. en

Pakeitimas 63
Eero Heinäluoma

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 ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 
tikslams ir Europos socialinių teisių 
ramsčio 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;

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

Or. en
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Pakeitimas 64
Eva Maydell, Lídia Pereira

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 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 
energetikos pertvarkos pereinant prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos sąnaudos, kuomet bet koks 
likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

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

Or. en

Pakeitimas 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

(1a) po Europos Komisijos prioritetų 
pristatymo Parlamento kadencijos 
pradžioje, Europos Sąjungai, kaip ir 
visam pasauliui, teko susidurti su 
COVID-19 pandemija ir jos padariniais 
sveikatai bei ekonomikai. Todėl būtina 
persvarstyti šiuos tikslus trumpuoju ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu, pirmenybę 
teikiant nuo pandemijos poveikio ir jos 
sukeltų ekstremaliųjų situacijų sveikatos 
ir socialinėje srityse nukentėjusios 
ekonomikos skatinimui. Šiuo atžvilgiu 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
ekonomikos plėtrai ir darbo vietų 
kūrimui;

Or. es

Pakeitimas 66
Sirpa Pietikäinen

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 

(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. Siekiant šių tikslų, 
būtina užtikrinti, kad pagal TPF 
finansuojamų programų pažangai 
įvertinti būtų nustatyti pakankamai 
plataus užmojo lyginamieji standartai ir 
rodikliai užsibrėžtam tikslui pasiekti. 
Todėl vykdant pertvarką bus reikalingi 
netiesiniai, eksponentiniai patobulinimai 
ir mokslinis atgalinio projektavimo 
metodas, kad būtų padidinti užmojai 
siekiant išvengti neatsiperkančių 
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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;

investicijų ir ekonomikos susaistymo 
poveikio. Nors kova su klimato kaita ir 
aplinkos būklės blogėjimu ilguoju 
laikotarpiu bus naudinga visiems ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia 
galimybių bei iššūkių visiems, ne visi 
regionai ir valstybės narės pradeda 
pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai 
veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra 
didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro 
platesnio masto socialinį ir ekonominį 
poveikį regionams, kurie labai priklausomi 
nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, 
kad klimato politikos srityje pertvarka 
Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali 
didėti skirtumai tarp regionų, o tai 
neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 67
Eva Maydell

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 

(2) perėjimas prie tvarios, 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 
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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;

didesnė, kitų mažesnė, o energetikos 
pertvarka daro platesnio masto socialinį ir 
ekonominį poveikį regionams, kurie labai 
priklausomi nuo kietojo 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. Valstybėms narėms 
turėtų būti skirta tiek laiko, kiek reikia, 
kad jos pasiektų geriausių galimų 
rezultatų pagal ES 2050 m. tikslą dėl 
anglies dioksido poveikio neutralizavimo 
ir jokie regionai neliktų nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 68
Frances Fitzgerald

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 

(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. Tam reikės didelių 
naujų investicijų, visų pirma į naujas ir 
novatoriškas technologijas. 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 
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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;

platesnio masto socialinį ir ekonominį 
poveikį regionams, kurie labai priklausomi 
nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, 
kad klimato politikos srityje pertvarka 
Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali 
didėti skirtumai tarp regionų, o tai 
neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 69
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 

(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, šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršios 
pramonės arba pramonės, kurios gaminiai 
patiria poveikį ES pereinant prie poveikio 
klimatui neutralumo. Todėl ne tik kyla 
rizika, kad klimato politikos srityje 



PE652.545v01-00 12/99 AM\1206333LT.docx

LT

neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 70
Marek Belka

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 neutralaus poveikio 
klimatui, žiedinės ir pasauliniu mastu 
konkurencingos ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Taryba, pvz., Naujuoju žaliuoju kursu, 
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;
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Or. en

Pakeitimas 71
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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, socialiai subalansuotos 
ir įtraukios 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;

Or. en

Pakeitimas 72
Clara Ponsatí Obiols
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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 neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 
privalomas ir 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;

Or. en

Pakeitimas 73
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

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 

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
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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;

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 ne 
tik galimybių bei iššūkių, bet ir žalos 
visiems, ne visi regionai ir valstybės narės 
pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų 
pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų 
pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o 
pertvarka daro platesnio masto socialinį ir 
ekonominį poveikį regionams, kurie labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik 
kyla rizika, kad klimato politikos srityje 
pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 74
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kadangi COVID-19 pandemija 
visoje Sąjungoje sukėlė precedento 
neturinčių sunkumų socialiniu ir nedarbo 
aspektais, įgyvendinant Europos žaliojo 
kurso tikslus per Teisingos pertvarkos 
mechanizmą ateinančius dvejus metus 
turėtų būti subalansuotai vykdomos 
Žaliojo kurso iniciatyvos ir švelninami 
socialiniai bei ekonominiai padariniai, 
kad regionuose dar labiau nepadidėtų 
socialinė ir nedarbo rizika bei skirtumai;
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Or. en

Pakeitimas 75
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems, visų pirma siekiant 
prisidėti prie Europos Sąjungos 
ekonomikos plėtros, išlaikant tokius jos 
pamatinius principus, kaip vidaus rinkos 
politikos priemonės. 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 ir 
todėl atsižvelgti į asmenis, kuriuos ypač 
paveikė šios politikos priemonės, jaunimą 
ir pagyvenusius žmones. Šiuo atžvilgiu 
svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

Or. es

Pakeitimas 76
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. 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. 
Kontroliuojamo ir teisingo perėjimo 
tikslas – išvengti labiausiai pažeidžiamų 
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regionų ekonomikos nuosmukio, 
nepakenkiant šių regionų ekonominio 
vystymosi perspektyvoms. Šiuo atžvilgiu 
svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 77
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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, tvari ir 
socialiai įtrauki, ją vykdant turi būti 
gerbiamos darbuotojų teisės, užkertamas 
kelias nedarbui ir vengiama socialinės ir 
ekonominės marginalizacijos. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat 
pradžių atsižvelgti į jos ekonominį, 
socialinį ir regioninį poveikį ir taikyti 
visas galimas priemones neigiamiems 
padariniams sušvelninti. Šiuo atžvilgiu 
svarbų vaidmenį turėtų atlikti Sąjungos 
biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 78
Marek Belka

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 

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga, įtrauki ir 
socialiai priimtina visiems, taip pat turi 
padėti kurti kokybiškas darbo vietas ir 
naikinti skurdą. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
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poveikį ir taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

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;

Or. en

Pakeitimas 79
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems, atsižvelgiant į 
ekonominį efektyvumą, energetinį 
saugumą ir energijos įperkamumą. 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;

Or. en

Pakeitimas 80
Clara Ponsatí Obiols

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 

(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 
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neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

neigiamiems padariniams sušvelninti ir 
stabiliam bei kokybiškam užimtumui 
remti. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo 
tenka Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 81
Eero Heinäluoma

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 mažinti nelygybę, 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;

Or. en

Pakeitimas 82
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 83
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. 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, 
nepamirštant, kad Sąjungos biudžetas 
surenkamas iš Europos mokesčių 
mokėtojų;

Or. en

Pakeitimas 84
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) perėjimas prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos taip pat 
suteikia galimybių sukurti daugiau darbo 
vietų. Vadovaujantis 2019 m. Europos 
Komisijos metine apžvalga „Užimtumas ir 
socialinė raida Europoje“, pereinant prie 
anglies dioksido neišskiriančios 
ekonomikos atsiras daugiau laisvų darbo 
vietų. Iki 2030 m. dėl pertvarkos tikimasi 
papildomo 1,2 milijono darbo vietų 
Europos Sąjungoje, neskaitant 12 
milijonų jau numatytų naujų darbo vietų. 
Komisijos teigimu, dėl pertvarkos gali 
sumažėti nuolatinė darbo vietų 
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poliarizacija, atsirandanti dėl 
automatizavimo ir skaitmeninimo, nes 
taip pat būtų kuriamos darbo vietos 
vidutinėje darbo užmokesčio ir gebėjimų 
pasiskirstymo skalėje, ypač statybos ir 
gamybos sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 85
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šios pertvarkos metu reikės 
suskaitmeninti ne vieną pramonės 
sektorių ir gamybos procesą. Sąjunga 
įsipareigoja užtikrinti, kad jokia valstybė 
narė arba įmonė nepasinaudotų šiuo 
skaitmeninimu pagrindinėms savo piliečių 
teisėms ir laisvėms sumenkinti;

Or. en

Pakeitimas 86
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) teisinga pertvarka turėtų būti 
naujojoje 2021–2027 m. DFP numatytas 
horizontalusis politikos principas ir, savo 
ruožtu, pakankamai finansuojamas. Kaip 
nustatyta Europos žaliajame kurse ir 
Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
būti laikomas ne paviene finansavimo 
priemone, bet turėtų papildyti kitus 2021–
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socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

2027 m. daugiametės finansinės programos 
veiksmus, užtikrindamas teisingą 
perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui visiems. Jis turėtų padėti šalinti 
socialines, ekonomines ir regionines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos 
biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 87
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 88
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 89
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui pasekmes, visų pirma 
atsižvelgiant į labiausiai dėl energijos 
rūšių derinio pertvarkos paveiktas 
teritorijas ir valstybes nares, sutelkiant 
Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 90
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui iki 2050 m. ir visų kitų Sąjungos 
aplinkos srities tikslų įgyvendinimo 
pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto 
išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų 
srityje regioniniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 91
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, užtikrinant, kad bus imtasi 
naujų ir novatoriškų tvarių viešųjų ir 
privačiųjų projektų bei kitų pastangų, 
kurios gali transformuoti vietos 
ekonomiką, profesinį gyvenimą ir 
privačiąsias įmones į neutralaus poveikio 
klimatui, žiedinę, netoksišką ir tvarią 
kitais aplinkosaugos aspektais 
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ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

ekonomiką. 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 
per švietimą, perkvalifikavimą ir imlių 
darbui projektų, kuriais kuriamos naujos 
darbo vietos, pvz., darnios statybos ir 
žaliosios infrastruktūros projektų, 
finansavimą. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 92
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – išvengti socialinių, aplinkos 
apsaugos, ekonominių ir regioninių 
sunkumų dėl su klimato kaita susijusios 
pertvarkos ir sėkmingai su jais kovoti, 
remiant labiausiai paveiktas teritorijas, 
vietos bendruomenes ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
socialinio, ekonominio poveikio ir 
poveikio aplinkai bei regionams mažinimo 
finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą 
ir modernizavimą bei švelninant neigiamą 
poveikį užimtumui konkrečiomis 
priemonėmis, kurios užtikrintų 
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samdomiesiems darbuotojams darbo 
užmokestį, gyvenimo kokybę ir mokymą, 
taip pat visų susijusių suinteresuotųjų 
subjektų konsultavimą ir informuotumo 
didinimą gerokai prieš planuojant 
įgyvendinti teisingos pertvarkos 
teritorinius planus. Tai matyti iš 
konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 93
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 94
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 95
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – 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 teisingos 
energetikos pertvarkos poveikio mažinimo 
finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą 
ir modernizavimą bei švelninant neigiamą 
poveikį užimtumui, keliant vietos darbo 
jėgos kvalifikaciją arba ją 
perkvalifikuojant. Tai matyti iš konkretaus 
TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu 
lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento 
(ES) [naujasis BNR] [4] straipsnyje 
nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 96
Markus Ferber

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 

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 98
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Teisingos pertvarkos fondu (TPF) 
siekiama konkretaus tikslo dėl anglies 
dioksido poveikio neutralizavimo iki 
2050 m. ir šiam tikslui būtinas 
atitinkamas finansavimo lygis. 
Finansavimas turėtų būti atskiras nuo 
kitų ES struktūrinių ir investicijų fondų. 
TPF turėtų būti finansuojamas kaip dalis 
sustiprintos 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos, su naujais 
nuosavais ištekliais ir pajėgumu prisidėti 
prie Europos ekonomikos atgaivinimo;

Or. pt

Pakeitimas 99
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 100
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 101
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

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, 

(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, 
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kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Kiekvienos 
valstybės sprendimu savanoriškai iš ERPF 
ir ESF+ perkeltais ištekliais bus 
prisidedama prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 102
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Ištekliais, 
kurie gali būti perkelti iš kitų fondų, 
reglamentuojamų pagal Reglamentą 
(ES) [naujasis BNR], turėtų būti 
visapusiškai prisidedama prie šios 
siektinos reikšmės įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 103
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, sanglaudos 
politika ir TPF turėtų svariai prisidėti prie 
klimato aspekto integravimo. TPF nuosavo 
paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda 
prie investicijų, kurių reikia bendrai 
siektinai reikšmei – 25 proc. Sąjungos 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams – 
pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ perkeltais 
ištekliais bus visapusiškai prisidėta prie 
šios siektinos reikšmės įgyvendinimo, todėl 
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įgyvendinimo; jie svarbūs padedant telkti sanglaudos 
lėšas ES tikslams klimato srityje paremti;

Or. en

Pakeitimas 105
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 106
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 108
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal (7) TPF ištekliai turėtų atitikti jo 
plataus užmojo tikslus. Siekiant juos 
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sanglaudos politiką turimus išteklius; įgyvendinti, TPF turėtų būti visavertis 
fondas su atskiru ir tinkamu finansiniu 
asignavimu, kuris nepriklausytų nuo kitų 
ES struktūrinių ir investicinių fondų 
asignavimų. Prieiga prie TPF neturėtų 
priklausyti nuo perkėlimų iš kitų ES 
fondų. Tačiau vien TPF išteklių nepakaks 
visiems uždaviniams, susijusiems su 
teisingu ir įtraukiu perėjimu prie 
neutralaus poveikio klimatui, spręsti. 
Todėl TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, 
tačiau jokiu būdu negali pakeisti 
finansavimo programų pagal sanglaudos 
politiką ir TPF įsteigimas negali lemti 
kitiems fondams, reglamentuojamiems 
pagal Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 
skirtų lėšų mažinimo ar privalomo jų 
perkėlimo, kad būtų galima užtikrinti 
politikos ir tikslų papildomumą. Lėšos 
TPF neturėtų būti skiriamos regionų, 
kurie neturės iš jo naudos, sąskaita, nes 
tai galėtų padidinti struktūrinius 
skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 109
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius ir tai 
turėtų likti atskira investavimo priemonė, 
kurios nauda įrodyta daugumai ES 
regionų. Be to, skirstant TPF ir 
sanglaudos fondo lėšas reikėtų stengtis 
nedidinti ES valstybių narių skirtumų, 
visų pirma COVID-19 krizės metu ir po 
jos;

Or. en
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Pakeitimas 110
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, bet 
netaikant privalomo ERPF lėšų perkėlimo 
į TPF paketą. Valstybės narės turėtų skirti 
dalį ERPF lėšų pertvarkos poveikį 
patyrusių regionų ekonomikos 
gaivinimui, papildydamos TPF teikiamą 
socialinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 111
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, 
tačiau jokiu būdu neturėtų tokių 
investicijų, visų pirma finansavimo iš 
Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), Europos socialinio fondo 
(ESF+) ir Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), pakeisti;

Or. en

Pakeitimas 112
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų būti ženkliai 
padidinti ir papildyti pagal sanglaudos 
politiką turimus išteklius, kad būtų galima 
įgyvendinti plataus užmojo ES tikslus. Dėl 
to, kad bus įsteigtas TPF, jokiu būdu 
neturėtų būti mažinamas finansavimas 
kitiems fondams, pvz., naujajam Bendrųjų 
nuostatų reglamentui;

Or. en

Pakeitimas 113
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politikos priemones turimus 
išteklius ir visas kitas susijusias ES bei 
nacionalines finansavimo priemones, 
skirtas pažeidžiamiems sektoriams, ir dėl 
jų neturėtų būti mažinamas finansavimas 
ES fondams pagal Reglamentą .../... 
[naujasis BNR] arba vykdomas 
privalomas lėšų iš jų perkėlimas;

Or. en

Pakeitimas 114
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai gali papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius. Dėl 
to, kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti 
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mažinamas finansavimas fondams, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) 
[naujasis BNR], arba perkeliamos lėšos iš 
tų fondų;

Or. en

Pakeitimas 115
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) papildomi Sąjungos biudžeto 
ištekliai TPF ir jo plataus užmojo tikslams 
finansuoti turėtų būti skiriami iš naujų 
pačios Sąjungos išteklių, įskaitant 
priemones ir mokesčius, kurie turėtų 
teigiamą poveikį teisingam perėjimui, 
pvz., pajamos iš anglies dioksido kainų 
sureguliavimo pasienyje mechanizmo, 
pajamos iš apyvartinių taršos leidimų 
prekybos, taip pat pajamos iš 
skaitmeninių paslaugų apmokestinimo;

Or. en

Pakeitimas 116
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant, kad Teisingos pertvarkos 
fondas atitiktų išskirtinius Europai 
kylančius uždavinius, jį būtina papildyti 
naujais papildomais ištekliais, kurių būtų 
galima gauti iš naujų mokesčių, pvz., ES 
skaitmeninio mokesčio ir finansų 
sektoriaus mokesčių. Visų pirma, 
Europoje turėtų būti iki metų pabaigos 
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parengtas pasiūlymas dėl ES skaitmeninio 
mokesčio;

Or. en

Pakeitimas 117
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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, neutralaus 
poveikio klimatui, socialiai subalansuotos 
ir įtraukios ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Tačiau ne visos 
valstybės narės ir regionai pradeda nuo to 
paties pradinio taško ir tų pačių poreikių, 
todėl daliai jų kils kur kas didesnė 
socialinė ir ekonominė rizika. 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, perėjimas bus 
ypač sunkus. Todėl TPF turėtų aprėpti 
visas valstybes nares, bet jo finansinių 
išteklių paskirstymas turėtų atitikti 
valstybių narių poreikius ir pajėgumą 
finansuoti būtinas investicijas, reikalingas 
socialiniams, ekonominiams ir 
regioniniams uždaviniams, susijusiems su 
teisingu ir įtraukiu perėjimu prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti, spręsti;

Or. en

Pakeitimas 118
Carmen Avram
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti ir toms 
valstybėms narėms, kurios labai priklauso 
nuo branduolinių elektrinių, kurių 
neįmanoma uždaryti per vieną dieną, 
gaminamos energijos, ir būtina tęsti 
investicijas į branduolinės energetikos 
tyrimus ir atliekų tvarkymą. Todėl TPF 
turėtų aprėpti visas valstybes nares, bet jo 
finansinių išteklių paskirstymas turėtų 
atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti 
būtinas investicijas, reikalingas perėjimui 
prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 119
Eva Maydell

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 

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo kietojo 
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 
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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;

neturi finansinių priemonių, bus ypač 
sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas 
valstybes nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pradinę padėtį pertvarkos procese, 
priklausomumą nuo kietojo iškastinio 
kuro energijos rūšių derinyje ir pajėgumą 
finansuoti būtinas investicijas, reikalingas 
lengvesniam perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo ir tvarios Europos 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 120
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 121
Marek Belka
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 122
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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 

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso arba dar visai 
neseniai priklausė 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 
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pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

Or. es

Pakeitimas 123
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 124
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) planuojant teisingos pertvarkos 
teritorinius planus ir jų projektų 
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įgyvendinimą, būtina rimtai atsižvelgti į 
tai, kad tam tikri regionai yra labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro, kad būtų 
išvengta dar didesnių socialinių, 
ekonominių ir regionų skirtumų dėl 
nedarbo ir skurdo Sąjungoje. Reikėtų 
skirti būtinų lėšų tiesiogiai ir netiesiogiai 
šių programų paveiktų darbuotojų 
mokymui;

Or. en

Pakeitimas 125
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 į ES tvaraus finansavimo 
taksonomiją, įskaitant nekenkimo 
principą. 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, nekenkiant kitam ES 
taksonomijos reglamente nustatytam 
aplinkos tikslui ir laikantis nekenkimo 
principo. 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 
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2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo, 
geležinkelių jungčių ir greitųjų traukinių, 
energijos tinklų, pvz., pažangiųjų ir 
supertinklų, srityse, jei tokios priemonės 
padeda mažinti neigiamą perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo 
prisideda. Techninė parama turėtų būti 
stiprinama steigiant vietos ir nacionalinio 
lygmens inkubatorius ir projektų augimo 
centrus, kuriuose susiburtų finansuotojai 
ir projektų rėmėjai Šie inkubatoriai turėtų 
visų pirma palengvinti įvairių startuolių 
veiklą, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę ir revoliucingųjų technologijų 
bei paslaugų modelių vystymą, kad padėtų 
šiems projektams pakankamai subręsti, 
kad jie gautų nacionalinio arba ES 
lygmens finansavimą;

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

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

Or. en

Pakeitimas 126
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

(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 visų pirma švelninti 
neigiamą perėjimo prie ekologinės 
pertvarkos socialinį ir ekonominį poveikį 
bei padėti pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos. 
Investicijas į pereinamojo laikotarpio 
energijos šaltinius, pvz., gamtines dujas, 
galima remti tik tokiu atveju, jeigu jos 
lemia reikšmingą išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą ir sudaro galimybę kaip 
tvarią alternatyvą naudoti 
atsinaujinančiąsias dujas. Nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, 
energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
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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. Taip pat būtina 
teikti paramą pramonės gamykloms ir 
pramonės parkams, stengiantis jų erdves 
pritaikyti naujai tvariai veiklai;

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

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

Or. en

Pakeitimas 127
Marek Belka

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 

(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 palaipsniui pereiti 
prie socialiai subalansuotos, novatoriškos, 
ekonominiu požiūriu tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos. 
Sektoriams, kuriuose išmetamas didelis 
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arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

CO2 kiekis, 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, šiuo klausimu 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, profesinėmis sąjungomis ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų pasiektas subalansuotas, tačiau 
plačių užmojų tokių veiksmų grafikas. 
Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
mažiau anglies dioksido išmetanti veikla 
diegiant naujas technologijas, naujus 
procesus, naujus produktus ar, 
išskirtinėmis aplinkybėmis, įperkamą 
mažataršę energiją, kurie padėtų žymiai 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu 
išlaikant ir didinant kvalifikuotų 
darbuotojų užimtumo lygį, išvengiant 
aplinkos būklės blogėjimo ir toliau 
stiprinant ES konkurencingumą 
pasaulyje. 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 konkurencingos, tvarios, 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo 
prisideda;

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

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“ 



PE652.545v01-00 50/99 AM\1206333LT.docx

LT

773 final). (COM(2018)773 final).

Or. en

Pakeitimas 128
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
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 

(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. Investicijų sąraše pirmenybė 
turėtų būti teikiama investicijoms, 
kuriomis remiami žmonės, darbuotojai, 
bendruomenės ir vietos ekonomika ir 
kurios yra tvarios vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso, Paryžiaus susitarimo ir 
Europos socialinių teisių ramsčio tikslus. 
Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti 
prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui, 
socialiai subalansuotos ir įtraukios 
žiedinės ekonomikos. Nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, 
energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų, dujų, naftos arba šio 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu pagal aiškiai 
apibrėžtą veiksmų planą, dėl kurio 
susitarė visi suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant poveikį patiriančius darbuotojus 
ir vietos bendruomenes, 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 
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srityse, jei tokios priemonės padeda 
mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos 
poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda;

strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2040 m. tikslą, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuri 
duoda kuo didesnę su atsinaujinančiąja 
energija susijusią naudą bendruomenei ir 
kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai 
tyrimai pažangių ir tvarių technologijų 
srityje, taip pat skaitmeninimo ir junglumo 
srityse, jei tokios priemonės skatina kurti 
kokybiškas ir tvarias darbo vietas, padeda 
mažinti neigiamą socialinį ir ekonominį 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

Or. en

Pakeitimas 129
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 

(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 
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vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ir 
perspektyvios ilguoju laikotarpiu, 
atsižvelgiant į visus Žaliojo kurso ir 
Europos socialinių teisių ramsčio tikslus. 
Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti 
prie neutralaus poveikio klimatui ir 
žiedinės ekonomikos. Nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, 
energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo bei neigiamo poveikio 
vienodoms sąlygoms. Parama turėtų būti 
prieinama tik ilgalaikiu požiūriu 
perspektyvioms įmonėms. Parama turėtų 
būti prieinama ir netiesioginiams 
sektoriams bei darbo vietoms, 
priklausančioms nuo iškastinio kuro 
vertės grandinių ir procesų, kurių metu 
išmetamas didelis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, pvz., 
darbuotojams perkvalifikuoti. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir 
moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių 
technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo 
ir junglumo srityse, jei tokios priemonės 
padeda mažinti neigiamą perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo 
prisideda;

__________________ __________________
13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
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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).

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

Or. en

Pakeitimas 130
Eva Maydell, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 

(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. 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 
atsirandančiu neigiamu poveikiu 
užimtumui. Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
nauja su energijos vartojimo efektyvumu, 
energijos kaupimu ir mažesniu išmetamo 
anglies dioksido kiekiu susijusi veikla 
diegiant naujas technologijas, naujus 
procesus ar produktus, kurie padėtų žymiai 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
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būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu 
išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir 
išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. 
Dujos turi būti pripažintos tarpine 
technologija, kuri turi atlikti svarbų 
vaidmenį pereinant prie mažataršės 
ekonomikos. Energijos tiekimo saugumą 
turi užtikrinti techninės inovacijos, 
įskaitant vandenilio ir kitų novatoriškų 
energijos išteklių panaudojimą.. 
Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

Or. en

Pakeitimas 131
Carmen Avram

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 

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
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Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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. Be to, investuojant reikėtų 
nepamiršti tų valstybių narių, kurios labai 
priklauso nuo branduolinių elektrinių, 
kurių neįmanoma uždaryti per vieną 
dieną, gaminamos energijos. Būtina tęsti 
investicijas į branduolinės energetikos 
tyrimus ir atliekų tvarkymą. Nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, 
energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

__________________ __________________
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 

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 
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klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 
773 final).

klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ 
(COM(2018)773 final).

Or. en

Pakeitimas 132
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 

(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 ir ja turėtų būti remiamas 
siekis atkurti paveiktų regionų ilgalaikį 
konkurencingumą. Į investicijų sąrašą 
turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis 
remiama vietos ekonomika ir kurios yra 
tvarios ir skatinančios augimą ilguoju 
laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Žaliojo 
kurso tikslus. Finansuojami projektai turėtų 
padėti pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ir konkurencingos ekonomikos. 
Nuosmukį patiriantiems sektoriams, 
pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio 
kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
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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;

būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

Or. en

Pakeitimas 133
Frances Fitzgerald

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 

(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 turėtų atitikti ES tvaraus 
finansavimo taksonomiją. 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, 
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arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

Or. en

Pakeitimas 134
Maximilian Krah

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

(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, pvz., 
anaerobinio skaidymo, ar produktus, kurie 
padėtų žymiai sumažinti išmetamą teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į strategijos „Europa 
2030“ klimato tikslus ir ES poveikio 
klimatui neutralumui iki 2050 m. tikslą13, 
kartu išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir 
išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. 
Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ 
(COM(2018)773 final).

Or. en

Pakeitimas 135
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant užtikrinti veiksmingą 
supirkimą iš privačiojo sektoriaus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad 
finansavimas iš Teisingos pertvarkos 
fondo neužgožtų privačiojo sektoriaus 
investicijų, kurias palengvins Teisingos 
pertvarkos mechanizmas. Primygtinai 
teigia, kad viešosios ir privačiosios 
investicijos, kai įmanoma, turi vienos kitą 
papildyti, kad būtų kuo didesnis 
finansavimas perėjimui prie neutralaus 
poveikio klimatui;

Or. en

Pakeitimas 136
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 

(11) Pagrindinis TPF tikslas – 
užtikrinti tvarias užimtumo galimybes 
darbuotojams ir teritorijoms, patyrusiems 
poveikį dėl su klimatu susijusios 
pertvarkos. siekiant apsaugoti piliečius, 
kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su 



AM\1206333LT.docx 61/99 PE652.545v01-00

LT

užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF 
taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
profesinį mokymą, naujų gebėjimų 
tobulinimą, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems 
prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių 
ir padėti pritaikyti Sąjungos darbo rinkas, 
taip pat pagalbą darbo ieškantiems 
asmenims ieškant darbo ir aktyviai 
integruojantis į darbo rinką. Teikiant 
užimtumo galimybes su klimato kaita 
susijusios pertvarkos paveiktiems 
piliečiams, ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
lyčių lygybei;

Or. en

Pakeitimas 137
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius ir 
samdomuosius darbuotojus, kurie yra 
labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita 
susijusios pertvarkos, ypač labiausiai 
paveiktose teritorijose, TPF taip pat turėtų 
apimti paveiktų darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, siekiant padėti 
jiems tvariai, įtraukiai, ilgam laikui ir 
užtikrinant lyčių pusiausvyrą prisitaikyti 
prie naujų, viso etato ir aukštos kokybės 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir užtikrinti jų aktyvią, kokybišką ir tvarią 
integraciją į darbo rinką, be kita ko, 
imantis priemonių socialiniam šalutiniam 
poveikiui, pvz., didėjančioms būsto ir 
energijos kainoms, sušvelninti;

Or. en
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Pakeitimas 138
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 139
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 140
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti tokių permainų paveiktų 
piliečių (ypač tokių vietų darbuotojų) 
profesinį mokymą, 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;

Or. en

Pakeitimas 141
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 142
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) COVID-19 pandemija sustiprino 
TPF svarbą dėl poreikio atkurti labiausiai 
su klimato kaita susijusios pertvarkos 
paveiktų regionų ekonomiką. 
Atsižvelgiant į tai, kad su klimato kaita 
susijusi pertvarka ir tvarus ekonomikos 
augimas vienas nuo kito priklauso, TPF 
turi turėti pakankamai išteklių 
uždaviniams, kylantiems dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio ekonomikos ir dar 
labiau paaštrėjusiems dėl COVID-19 
pandemijos, spręsti. 2020 m. gegužės 27 d. 
Komisijos komunikate „Proga Europai 
atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ 
siūloma padidinti Teisingos pertvarkos 
fondą iki 40 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 143
Frances Fitzgerald

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 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ, startuolius ir verslumą. 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 
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sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

darbo vietų skaičių sukuriant arba 
apsaugant daug darbo vietų ir jei jos 
nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo 
pasekmė. Investicijos į esamus pramonės 
įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems 
taikoma Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės. Turėtų būti užtikrinta, kad TPF 
toliau atitiktų valstybės pagalbos taisykles 
atsižvelgiant į tai, kad Komisijai 
modernizuojant valstybės pagalbą yra 
vykdoma valstybės pagalbos taisyklių 
reforma, ir atsižvelgiant į laikinosios 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistemą;

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

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

Or. en
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Pakeitimas 144
Eva Maydell, Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 

(12) siekiant padidinti energetikos 
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. Regionuose, kuriuose dėl 
energetikos pertvarkos nustatyta elektros 
energijos tiekimo saugumo rizika, turėtų 
būti remiamos investicijos į esamų 
energijos sistemų modernizavimą ir naujų 
ekologiškų energijos įrenginių statybą, 
kad būtų galima užtikrinti sėkmingą 
energetikos pertvarką paveiktuose 
regionuose. 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 
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punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Or. en

Pakeitimas 145
Marek Belka

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 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
visas įmones, tačiau didžiausias dėmesys 
turėtų būti skiriamas MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms. 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 tuo atveju, jei jomis būtų 
stipriai prisidedama prie perėjimo prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų, 
konkurencingos ir tvarios ekonomikos ir 
jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl 
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taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Or. en

Pakeitimas 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
atitinkamų santykinių taršos rodiklių, 
nustatytus nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ, kad padėtų joms 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, padidinimo 
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 apsaugoma daug 
darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų 
būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame 
teritoriniame teisingos pertvarkos plane. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir sanglaudos politiką, parama 
įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

__________________ __________________
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

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

emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

Pakeitimas 147
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
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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;

straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės. Gamybinėmis investicijomis į 
įmones neturėtų būti iškraipoma įmonių 
tarpusavio konkurencija;

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

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

Or. en

Pakeitimas 148
Maximilian Krah

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 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ, pvz., anaerobinio skaidymo srityje, 
laikantis Direktyvos dėl netiesioginio 
žemės naudojimo keitimo. 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 
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leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems 
taikoma Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Or. en

Pakeitimas 149
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos (12) siekiant padidinti pertvarkos 
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paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų 
būti leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
atitinkamų santykinių taršos rodiklių, 
nustatytus nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas 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 
aukštos kokybės bei tvaraus 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. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Šios investicijos 
turėtų būti tvarios ir atitikti principus 
„teršėjas moka“ ir „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“, taip pat 
jos neturėtų būti laikomos palankia 
galimybe pramonės įrenginiams 
pasipelnyti parduodant apyvartinių taršos 
leidimų perviršį. Neturėtų būti 
investuojama į iškastinio kuro įrenginius. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir sanglaudos politiką, parama 
įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Pakeitimas 150
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ, visų pirma iš patvarių sektorių. 
Gamybinės investicijos – tai investicijos į 
įmonių pagrindinį kapitalą arba 
nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes 
ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie 
bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. 
Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ 
įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, 
jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl 
pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
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įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Or. en

Pakeitimas 151
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Or. en

Pakeitimas 152
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) valstybės pagalbos taisyklės 
reikalavimus atitinkančiuose 
pertvarkomuose regionuose turėtų būti 
taikomos lanksčiai, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos privačioms 
investicijoms. Lengvinant investicijas 
reikėtų atsižvelgti į struktūrinių pokyčių 
problemas reikalavimus atitinkančiuose 
regionuose, siekiant užtikrinti, kad jie 
turėtų pakankamai lankstumo įgyvendinti 
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savo projektus socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu tvariu būdu;

Or. en

Pakeitimas 153
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) vykdant planuojamą valstybės 
pagalbos taisyklių peržiūrą turėtų būti 
siekiama sustiprinti ir supaprastinti 
investavimo į tvarius sprendimus 
pajėgumus ir konkrečias nacionalinėms, 
regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms, nuo kurių priklausys 
veiksmingas ir novatoriškas Teisingos 
pertvarkos fondo įgyvendinimas, skirtas 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 154
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) TPF turėtų būti siekiama remti 
ekonomiškai perspektyvias ir pridėtinę 
vertę atitinkamai teritorijai teikiančias 
investicijas. Komisija ir valstybės narės 
turėtų nuolatos stebėti iš TPF gautų 
investicijų gyvybingumą;

Or. en
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Pakeitimas 155
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) siekiant suteikti lankstumo ir 
darnumo TPF išteklių pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą programavimui, turėtų egzistuoti 
galimybė valstybėms narėms, 
bendradarbiaujant su vietos ir regionų 
institucijomis, darbdaviais, socialiniais 
partneriais, vietos bendruomenėmis, 
pilietine visuomene ir visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, parengti 
atskirą TPF programą arba programuoti 
TPF išteklius pagal vieną ar kelis 
specialius programos, remiamos Europos 
regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), 
„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF 
+) arba Sanglaudos fondo, prioritetus. 
Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
21a straipsnį TPF ištekliai gali būti 
savanorišku pagrindu padidinti papildomu 
finansavimu iš kitų fondų, 
reglamentuojamų pagal Reglamentą 
(ES) [naujasis BNR], tik jei tam yra 
pagrindas ir nedarant poveikio šių fondų 
tikslų siekimui. Atitinkamos sumos, kurios 
gali būti perkeltos iš šių fondų turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 156
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 157
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 158
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Martin Hlaváček

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 159
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 

(14) norint gauti bet kokią finansinę 
paramą iš ES biudžeto, įskaitant TPF, 
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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;

turėtų būti privaloma gerbti pagrindines 
Sąjungos vertybes, kaip antai teisinės 
valstybės principą, ir jų laikytis. TPF 
paramą gaunančios valstybės narės turėtų 
būti įsipareigojusios siekti ES 2050 m. 
neutralaus poveikio klimatui tikslo. TPF 
parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo 
pertvarkos įgyvendinimo konkrečioje 
teritorijoje, siekiant neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos. Teisę į paramą 
turėtų turėti visos teritorijos, kurioms kyla 
sunkumų pereinant prie neutralizuoto 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti 
esama pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 160
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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 

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2040 m. Todėl valstybės 
narės, gerokai iš anksto ir visiškai 
skaidriai palaikydamos dialogą bei 
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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;

glaudžiai bendradarbiaudamos su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
visų pirma su vietos ir regioninėmis 
valdžios institucijomis, paveiktais 
darbuotojais, socialiniais partneriais, 
vietos bendruomenėmis ir pilietine 
visuomene, 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. Šis glaudus 
bendradarbiavimas ir konsultacijos turėtų 
tęstis visais TPF programų etapais, 
įskaitant įgyvendinimą ir vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 161
Marek Belka

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 

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant vietos ir regionų institucijas, taip 
pat socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės atstovus vietos ir regiono 
lygmeniu, ir remiamos Komisijos, turėtų 
parengti teritorinius teisingos pertvarkos 
planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas 
pertvarkos procesas, laikydamosi savo 
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regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų 
sukurti esama pertvarkomiems anglių 
pramonės regionams skirta platforma (ir ne 
tik) ir jos patirtimi grindžiamą Teisingos 
pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos 
sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam 
keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 162
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, kartu su visomis susijusių 
teritorijų (bent NUTS 2 ir 3 lygių) 
regioninės ir vietos valdžios institucijomis, 
bendradarbiaudamos su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos 
Komisijos, turėtų parengti teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų 
išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, 
laikydamosi savo nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų sukurti esama 
pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en
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Pakeitimas 163
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 164
Frances Fitzgerald

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 

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, kuris apimtų tikslų 
bei pasiekimų ir rezultatų rodiklius bei 
efektyvią stebėseną, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
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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;

valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti 
esama pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 165
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../... 
[naujasis BNR] 6 straipsnyje nustatytu 
partnerystės principu, 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 
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susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 166
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 167
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
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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 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

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, ES 
tvaraus finansavimo taksonomijos 
nekenkimo principą ir netrukdant 
perėjimui prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ar nelemiant 
susaistymo su ištekliais vykdomoms 
investicijoms. Parama neturėtų būti 
teikiama jokiai veiklai ar programoms, 
kuriomis remiamas tolesnis iškastinio 
kuro naudojimas. Teritoriniai teisingos 
pertvarkos planai turėtų būti Komisijos 
patvirtintų programų (remiamų ERPF, 
ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 168
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos teritorijos, kuriose 
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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 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

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, kartu išlaikant ir plečiant 
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 bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. Planuose turėtų būti 
aprašyta, kaip vykdant pertvarką bus 
konsultuojamasi su suinteresuotaisiais 
objektais ir vietos bendruomenėmis. TPF 
finansinę paramą turėtų teikti tik pagal 
pertvarkos planus vykdomoms 
investicijoms. Teritoriniai teisingos 
pertvarkos planai turėtų būti Komisijos 
patvirtintų programų (remiamų ERPF, 
ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 169
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
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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 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

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, saugant paveiktus darbuotojus 
ir skatinant kurti naujas, tvarias ir 
kokybiškas darbo vietas. 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, Paryžiaus 
susitarimo ir Europos socialinių teisių 
ramsčio tikslus, vystymas. TPF finansinę 
paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos 
planus vykdomoms investicijoms. 
Teritoriniai teisingos pertvarkos planai 
turėtų būti Komisijos patvirtintų programų 
(remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo 
arba TPF lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 170
Marek Belka

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 

(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 
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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 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo, išsaugant tame regione darbo 
vietas arba jas siūlant, 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 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, kai 
įmanoma, darniai su kitomis ES ir 
nacionalinėmis finansavimo 
programomis, ir Žaliojo kurso tikslus, 
vystymas. TPF finansinę paramą turėtų 
teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 171
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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 

(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 iki 2050 m., visų pirma dėl 
įrenginių, susijusių su iškastinio kuro 
gamyba, kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla arba 



AM\1206333LT.docx 91/99 PE652.545v01-00

LT

uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą 
turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

veikla, kurios produktai bus paveikti ES 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui, modernizavimo. Šios teritorijos 
turėtų būti tiksliai nustatytos ir atitikti 
NUTS 3 lygio regionus arba turėtų būti jų 
dalys. Planuose turėtų būti išsamiai 
aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei 
poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai 
reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų 
perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo ir Žaliojo kurso tikslus, 
vystymas. TPF finansinę paramą turėtų 
teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 172
Eva Maydell

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 

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

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

Or. en

Pakeitimas 173
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) regionai, kurie nėra priskirti prie 
labiausiai paveiktų teritorijų, turi teisę į 
finansinę paramą pagal TPF tuo atveju, 
kai verslas patiria sunkumų dėl su 
klimato kaita susijusių veiksmų, ir kad 
galėtų ad hoc reaguoti į nenumatytas 
aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 174
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 

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

galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos. Siekiant išmatuoti 
perėjimo eigą, finansavimą iš TPF 
gaunančių įmonių prašoma pranešti apie 
jų tvarumo poveikį pagal ES nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 175
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) TPF finansuojamos programos 
turi būti vertinamos ex ante ir ex post 
taikant klimato sekimo, gamtinio kapitalo 
ir gyvavimo ciklo metodikas, kad būtų 
išmatuotas jų tvarumo poveikis pagal 
suderintuosius rodiklius ir gyvavimo ciklo 
analizę. Turėtų būti parengtas tvarumo 
patikrinimo metodas pagal Tvarios 
Europos investavimo planą, kuriuo 
remiantis tam tikrą dydį viršijančių 
projektų rėmėjai privalėtų įvertinti tokių 
projektų poveikį aplinkai, klimatui ir 
socialinį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 176
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio 
reglamento III priedo elementų, susijusių 
su bendraisiais produkto ir rezultato 
rodikliais, pakeitimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais 15 principais. Visų pirma, 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai; šiems 
ekspertams sistemingai suteikiama 
galimybė dalyvauti deleguotuosius aktus 
rengiančių Komisijos ekspertų grupių 
posėdžiuose;

Išbraukta.

__________________
15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 177
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio 
reglamento III priedo elementų, susijusių 

(17) Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
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su bendraisiais produkto ir rezultato 
rodikliais, pakeitimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais 15 principais. Visų pirma, 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai; šiems ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
deleguotuosius aktus rengiančių Komisijos 
ekspertų grupių posėdžiuose;

teisėkūros nustatytais 15 principais. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti rengiant 
deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai; šiems ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti 
deleguotuosius aktus rengiančių Komisijos 
ekspertų grupių posėdžiuose;

__________________ __________________
15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13. 15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
III priedo elementų, susijusių su 
bendraisiais produkto ir rezultato 
rodikliais, pakeitimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais 15 principais. Visų pirma, 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

(17) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
III priedo elementų, susijusių su 
bendraisiais produkto ir rezultato 
rodikliais, pakeitimo, remiantis 
suderintaisiais darnumo rodikliais ir 
gyvavimo ciklo analize, kuriais 
įvertinamas tvarumo poveikis, kaip 
nustatyta Taksonomijos reglamente ir 
Reglamente dėl informacijos atskleidimo. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais ir kad tos 
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dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai; šiems ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
deleguotuosius aktus rengiančių Komisijos 
ekspertų grupių posėdžiuose;

konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais 15 principais. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti rengiant 
deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai; šiems ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti 
deleguotuosius aktus rengiančių Komisijos 
ekspertų grupių posėdžiuose;

__________________ __________________
15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13. 15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 179
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) priėmus šį reglamentą, TPF turėtų 
kuo greičiau pradėti veikti, siekiant 
panaudoti reikiamas investicijas jo 
konkrečiam tikslui siekti ir reaguoti į 
skubų paramos poreikį pereinamojo 
laikotarpio regionuose šiuo ypatingai 
sudėtingu Europos ekonomikai laiku;

Or. pt

Pakeitimas 180
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) pirmenybė turėtų būti teikiama 
greitam ir veiksmingam TPF 
įgyvendinimui. Šiuo tikslu, siekiant 
sumažinti sąnaudas ir maksimaliai 
panaudoti visus TPF finansinius 
pajėgumus jo konkrečiam tikslui, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susijusios 
administracinės procedūros būtų greitos 
ir jose būtų mažai biurokratizmo;

Or. pt

Pakeitimas 181
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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 tvaraus 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, valstybės narės vienos taip 
pat gali deramai pasiekti, naudodamos 
regionų bankus kaip lemiamas priemones 
teisingai ekologinei pertvarkai pagal 
regiono pageidavimus ir ypatybes 
finansuoti. Kadangi šių tikslų taip pat 
galima 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,

Or. en
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Pakeitimas 182
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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 perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, 
viena vertus, įvairių teritorijų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro ir 
išsivystymo bei užimtumo 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,

Or. en

Pakeitimas 183
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
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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,

ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
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,

Or. en


