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Pakeitimas 184
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2040 m.

Or. en

Pakeitimas 185
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 186
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 187
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs regionai, visų pirma anglių kasybos regionai, vykdydami perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui procesą, gali susidurti su dideliais pavojais energetiniam saugumui ir tai 
gali darytų įtaką jų socialiniams, ekonominiams ir konkurencingumo rezultatams. Todėl į tai 
taip pat reikėtų atkreipti dėmesį.

Pakeitimas 188
Frances Fitzgerald
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 189
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 190
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 

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

kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių, ekonomių 
bei geografinių uždavinių dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m.

Or. en

Pakeitimas 191
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jame nustatomas TPF konkretus 
tikslas, geografinė aprėptis ir ištekliai, 
paramos aprėptis, bei konkrečios 
programavimo nuostatos ir stebėsenai 
reikalingi rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 192
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 193
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 194
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams, savivaldybėms, 
žmonėms ir darbuotojams spręsti dėl 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2040 m. ir plataus užmojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimo ES tikslų iki 2030 m., 
atitinkančių Reglamentą (ES) [naujasis 
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ES klimato teisės aktas], kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
regionams ir aplinkai uždavinius. Reikėtų 
teikti pirmenybę veiklai, kuria užtikrinami 
aukšti socialiniai aplinkos apsaugos 
standartai, visų pirma laikantis 
kolektyvinių susitarimų ir skatinant 
darbuotojų dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 195
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl Reglamento (ES) 2018/1999 2 
straipsnio 11 dalyje nurodytų tikslų 
įgyvendinimo ir perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
poveikio aplinkai uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 196
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus 

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

poveikio klimatui ekonomikos iki 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
poveikio aplinkai uždavinius, atsižvelgiant 
į Europos socialinių teisių ramstį, JT 
DVT ir Paryžiaus susitarimo tikslus bei 
ES tikslą iki 2050 m. pasiekti neutralų 
poveikį klimatui.

Or. en

Pakeitimas 197
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF prisideda prie vieno konkretaus 
tikslo – sudaryti sąlygas regionams ir 
žmonėms spręsti dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
poveikio aplinkai uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 198
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 199
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 200
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 201
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse. 80 proc. TPF išteklių 
turėtų būti skirta anglies gavybos 
regionams, išvardytiems anglių pramonės 
regionų ir daug anglies dioksido 
išskiriančių regionų platformos (Anglių 
pramonės regionų pertvarkos platforma) 
įgaliojimų priede, siekiant spręsti jų 
energetikos pertvarkos socialinio, 
ekonominio, energetinio saugumo ir 
poveikio aplinkai klausimus.

Or. en

Pakeitimas 202
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimo ir tvaraus ekonomikos 
augimo tikslą visose valstybėse narėse. 
Nors TPF turėtų būti skatinamos ir 
remiamos bendros ES žaliojo kurso 
idėjos, kad būtų sprendžiami socialiniai, 
ekonominiai ir aplinkos apsaugos 
klausimai, susiję su perėjimu prie mažo 
anglies dioksido kiekio ekonomikos, 
didžioji dalis lėšų (>70 proc.) turėtų būti 
skirta regionams, anglių pramonės 
regionų ir daug anglies dioksido 
išskiriančių regionų įgaliojimų priede 
priskirtiems „anglių kasybos regionams“.

Or. en
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Pakeitimas 203
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse ir kartu remia tikslą iki 
2050 m. Sąjungai pereiti prie neutralaus 
poveikio ekonomikos ir Sąjungos aplinkos 
apsaugos tikslus, vadovaujantis ES tvarių 
finansų taksonomija.

Or. en

Pakeitimas 204
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, visų pirma regionuose, 
kurie labai priklauso nuo anglių ir lignito 
kasybos bei deginimo.

Or. en

Pakeitimas 205
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, įskaitant mažiau 
išsivysčiusius turtingų šalių regionus, 
pvz., Rytų Vokietiją.

Or. en

Pakeitimas 206
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, vadovaujantis šio 
reglamento 1 ir 2 straipsniuose nustatytais 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 207
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia teisingą pertvarką ir 
visuotinį neutralaus poveikio klimatui 
tikslą iki 2040 m. bei investicijas į darbo 
vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą 
visose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 208
Carmen Avram
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF teikia finansavimą pertvarkos 
socialiniam ir ekonominiam poveikiui ir 
poveikiui aplinkai švelninti paveiktuose 
regionuose.

Or. en

Pakeitimas 209
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra ne mažiau kaip 
40 mlrd. EUR 2018 m. kainomis, kurie 
atitinkamais atvejais gali būti padidinti 
papildomai skirtais Sąjungos biudžeto 
ištekliais, įskaitant mechanizmus ir 
mokesčius, kurie būtų naudingi teisingai 
pertvarkai, pvz., pajamoms, gautoms iš 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, anglies dioksido kainų 
sureguliavimo pasienyje mechanizmo, ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą, tačiau tuo neapsiribojant; 
pirmiau minėtą sumą turėtų sudaryti 
naujos lėšos, neperkeltos iš fondų 
asignavimų, skirtų, pvz., pagal BNR arba 
EŽŪFKP.

Or. en

Pakeitimas 210
Eva Maydell, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Inese Vaidere
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, turi būti bent 40 mlrd. 
EUR 2018 m. kainomis ir negali būti 
perkeliami iš fondų, kuriems taikomas 
Reglamentas (ES) [naujasis BNR], visų 
pirma tokių fondų, kaip Europos 
regioninės plėtros fondas (ERPF), 
Europos socialinis fondas (ESF+) arba 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP), asignavimų. Ši suma 
atitinkamais atvejais gali būti padidinta 
papildomai skirtais Sąjungos biudžeto 
ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą 
pagrindinį teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 211
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Atskiri TPF ištekliai pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą, numatyti 2021–2027 m. 
biudžetiniams įsipareigojimams, yra 
40 mlrd. EUR 2018 m. kainomis, kurie 
atitinkamais atvejais gali būti padidinti 
papildomai skirtais Sąjungos biudžeto 
ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą 
pagrindinį teisės aktą. Nenumatomas joks 
privalomas asignavimų perkėlimas iš kitų 
fondų, kuriems taikomas Reglamentas 
(ES) [naujasis BNR].

Or. en
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Pakeitimas 212
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis ir negali būti perkeliami 
iš kitų fondų, kuriems taikomas 
Reglamentas (ES) .../... [naujasis BNR], 
išteklių. Ši suma atitinkamais atvejais gali 
būti padidinta papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

Or. en

Pakeitimas 213
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 40 mlrd. EUR naujų 
lėšų 2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en
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Pakeitimas 214
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 40 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 215
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 32,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 216
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 11 270 459 000 EUR 
dabartinėmis kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl TPF, kuriuo siekiama 
padidinti TPF išteklius skiriant papildomų biudžeto asignavimų.

Pakeitimas 217
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

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

Or. en

Pakeitimas 218
Enikő Győri
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

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

Or. en

Pakeitimas 219
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą. Europos Komisija atlieka bet 
kokio didinimo poveikio vertinimą, kuris 
atskleistų poreikį didinti šią sumą.

Or. en

Pakeitimas 220
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais naujais Sąjungos biudžeto 
ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą 
pagrindinį teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 221
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 222
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Lėšų programavimo ir vėlesnio jų 
įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais 
pirmoje pastraipoje nurodyta suma kasmet 
indeksuojama pagal ES infliaciją.
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Or. en

Pakeitimas 223
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0,35 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos skiriama Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei pagalbai.

0,20 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos skiriama Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei pagalbai, įskaitant 
preliminarų planavimą.

Or. en

Pakeitimas 224
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0,35 proc. pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos skiriama Komisijos iniciatyva 
teikiamai techninei pagalbai.

Ne daugiau kaip 0,35 proc. pirmoje 
pastraipoje nurodytos sumos skiriama 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai.

Or. en

Pakeitimas 225
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 226
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 227
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 228
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė naudotis TPF turėtų būti 
suteikiama su sąlyga, kad bus priimta 
plataus užmojo ilgalaikė strategija, 
atitinkanti ES masto tikslą iki 2040 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui, 
Reglamentą (ES) [naujasis ES klimato 
teisės aktas], taip pat tarpinius 
nacionalinius tikslus iki 2030 m.

Or. en

Pakeitimas 229
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnio, bet 
kokiems 2 dalyje nurodytiems 
papildomiems ištekliams, kurie skiriami 
Teisingos pertvarkos fondui Sąjungos 
biudžete arba iš kitų išteklių, papildoma 
ERPF arba ESF+ parama nereikalinga.

4. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnio, bet 
kokiems 2 dalyje nurodytiems 
papildomiems ištekliams, kurie skiriami 
Teisingos pertvarkos fondui Sąjungos 
biudžete arba iš kitų išteklių, papildoma 
ERPF arba ESF+ ar kitų Europos 
Sąjungos numatytų lėšų skyrimo 
programų parama nereikalinga.

Or. en

Pakeitimas 230
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Iš Europos Sąjungos ekonomikos 

gaivinimo priemonės skiriami ištekliai
1. Reglamento [Europos ekonomikos 
gaivinimo priemonė] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės įgyvendinamos iš 
Teisingos pertvarkos fondo skiriant 
32 803 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis iš to reglamento 3 straipsnio 2 
dalies a punkto vi papunktyje nurodytos 
sumos, laikantis 4 straipsnio 3, 4 ir 8 
dalių.
Ši suma, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 
dalyje, laikoma kitais ištekliais ir prilygsta 
išorės asignuotosioms pajamoms, 
laikantis Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 21 straipsnio 5 dalies.
Šie ištekliai, be 3 straipsnyje numatytų 
visų lėšų, pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2024 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams yra tokie:
– 2021 m. – 7 954 600 000 EUR;
– 2022 m. – 8 114 600 000 EUR;
– 2023 m. – 8 276 600 000 EUR;
– 2024 m. – 8 441 600 000 EUR.
Be to, iš pirmoje pastraipoje nurodytų 
išteklių 15 600 000 EUR dabartinėmis 
kainomis skiriama administracinėms 
išlaidoms.
2. 0,35 proc. 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos skiriama Komisijos 
iniciatyva teikiamai techninei pagalbai.
3. Vadovaujantis I priede nustatyta 
metodika, į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
Komisijos sprendimą įtraukiamas 1 dalyje 
minimas valstybių narių metinis išteklių 
paskirstymas.
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Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime, remiantis siūloma Europos ekonomikos gaivinimo priemone, numatyti 
papildomi ištekliai, įtraukiant Komisijos pateiktą TPF pasiūlymo pakeitimą.

Pakeitimas 231
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF gali pasinaudoti tik tos 
valstybės narės, kurios yra 
įsipareigojusios pasiekti ES neutralaus 
poveikio klimatui tikslą iki 2050 m. ir 
laikosi pagrindinių Sąjungos vertybių, 
įskaitant teisinės valstybės principą. TPF 
remia tik tokią veiklą, kuri yra tiesiogiai 
susijusi su 2 straipsnyje nustatytu jo 
konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama prie 
pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 232
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Investicijos pagal TPF atitinka 
reikalavimus tik tuo atveju, jei jos atitinka 
nekenkimo principą ir ES tvarių finansų 
taksonomiją. Pagal TPF netinkama 
finansuoti yra veikla, kuri galėtų trukdyti 
kurti ir diegti alternatyvias mažo anglies 
dioksido kiekio priemones, žiedinę 
ekonomiką ar kitas aplinkos atžvilgiu 
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tvarias alternatyvas, lemtų susaistomąjį 
poveikį ar neišnaudojamą turtą arba būtų 
nesuderinama su neutralaus poveikio 
klimatui siekiu, turint omenyje, kad visą 
jų gyvavimo ciklą taikoma gyvavimo ciklo 
analizė.

Or. en

Pakeitimas 233
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia tik šią veiklą: Pagal 1 dalį TPF remia visų pirma šią 
veiklą, tačiau ja neapsiriboja:

Or. en

Pakeitimas 234
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia tik šią veiklą: Pagal 1 dalį TPF remia šią veiklą:

Or. en

Pakeitimas 235
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia tik šią veiklą: Pagal 1 dalį TPF remia šią veiklą:
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Or. en

Pakeitimas 236
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 237
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines ir tvarias investicijas į 
MVĮ, įskaitant startuolius, kuriomis 
skatinamas kokybiškų ir tvarių darbo vietų 
kūrimas, ekonomikos įvairinimas ir 
pertvarkymas;

Or. en

Pakeitimas 238
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 

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

Or. en

Pakeitimas 239
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas į įmones, 
visų pirma MVĮ, startuolius, labai mažas 
įmones arba regionines ir vietos 
valstybines bendroves, kuriomis 
skatinamas ekonomikos įvairinimas ir 
pertvarkymas, kartu didinant ekonominį ir 
socialinį tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 240
Eva Maydell, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas į esamas 
įmones, įskaitant MVĮ, startuolius, labai 
mažas įmones, socialines įmones, 
regionines ir vietos visuomenines įmones, 
kuriomis skatinamas ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas;

Or. en

Pakeitimas 241
Clara Ponsatí Obiols
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas ir 
kurios visų pirma skirtos tvirtiems 
sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 242
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 243
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 244
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 245
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas visų pirma į 
MVĮ ir startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir

Or. en

Pakeitimas 246
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicijas į viešąją ir socialinę 
infrastruktūrą bei bendros svarbos 
paslaugas, įskaitant tikslines priemones, 
kuriomis siekiama spręsti energijos 
nepritekliaus klausimą ir skatinti 
prieinamomis kainomis tiekiamą vietos 
energetikos bendruomenių energiją;
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Or. en

Pakeitimas 247
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą 
ir esamų įmonių plėtrą, be kita ko, 
pasitelkiant tokias pažangiosios 
specializacijos strategijas, kaip inovacijos, 
parama MVĮ, darbuotojų 
perkvalifikavimas, energijos vartojimo 
efektyvumo bei alternatyvių 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
skatinimas ir verslo inkubatoriai;

Or. es

Pakeitimas 248
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijas į naujų įmonių kūrimą 
ir esamų plėtrą, be kita ko, pasitelkiant 
verslo inkubatorius, paslaugų teikimo 
bendroje vietoje paslaugas ir konsultavimo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 249
Carmen Avram

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

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

b) investicijas į naujų įmonių, 
susijusių su perėjimu prie darnaus 
vystymosi, kūrimą, be kita ko, pasitelkiant 
verslo inkubatorius ir konsultavimo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 250
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijas į naujų alternatyvių 
tvarią ekonominę veiklą vykdančių įmonių 
kūrimą, alternatyvią tvarią ekonominę 
veiklą, be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 251
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 252
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į tvarią mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą, be kita ko, 
universitetuose ir valstybinėse mokslinių 
tyrimų institucijose, ir pažangių 
technologijų perdavimo skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 253
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į tvarią mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą ir infrastruktūrą 
ir pažangių bei parengtų teikti rinkai 
technologijų perdavimo skatinimą

Or. en

Pakeitimas 254
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą, įgyvendinamus 
viešajame arba privačiajame sektoriuje;

Or. es
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Pakeitimas 255
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą, įskaitant energetikos 
mokslinius tyrimus, ir pažangių 
technologijų perdavimo skatinimą;

Or. es

Pakeitimas 256
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą, visų pirma srityse, 
kuriose naudojama mažai technologijų;

Or. en

Pakeitimas 257
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 258
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 259
Eva Maydell, Enikő Győri, Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijas į įperkamai mažo 
anglies dioksido kiekio energijos sistemai 
skirtos technologijos ir infrastruktūros 
diegimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimą, įskaitant esamų ir 
planuojamų atominių elektrinių kūrimą, 
kai reikia, laikantis Euratomo sutarties ir 
ES teisės, energijos kaupimo ir 
pažangiųjų energijos sprendimų, energijos 
vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos, žiedinės 
ekonomikos ir aplinkos tausojimo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 260
Jonás Fernández

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

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

d) investicijas į įperkamai švariai ir 
tvariai energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją, įskaitant 
sandėliavimo technologijas, kad visa tai 
sudarytų sąlygas tokioms alternatyvoms 
kaip, be kita ko, tvarus judumas arba 
pastatų renovacija;

Or. es

Pakeitimas 261
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą (įskaitant 
pastatų priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimą), elektra varomų 
transporto priemonių įkrovimo 
infrastruktūrą ir atsinaujinančiąją energiją, 
įskaitant investicijas į centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 262
Alfred Sant

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

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

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
įskaitant investicijas į tvarų judumą ir 
transporto sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, energijos 
vartojimo efektyvumą ar atsinaujinančiąją 
energiją;

Or. en

Pakeitimas 263
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 264
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 

d) investicijas į įperkamai švariai, 
saugiai ir tvariai energijai skirtos 
technologijos ir socialinės infrastruktūros 
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sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

diegimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimą, energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją;

Or. en

Pakeitimas 265
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 266
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijas į įperkamai energijai 
skirtos technologijos ir infrastruktūros 
diegimą, atsižvelgiant į valstybių narių 
ekonominius poreikius;

Or. en

Pakeitimas 267
Eva Maydell, Enikő Győri
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas, kuriomis siekiama 
mažinti energijos nepriteklių ir oro taršą, 
visų pirma investuojant į centralizuotą 
šilumos tiekimą ir panaikinant 
individualius šildymo anglimi 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 268
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) investicijas į tarpvalstybines 
elektros jungiamąsias linijas, siekiant iki 
2030 m. pasiekti 15 proc. tikslą;

Or. en

Pakeitimas 269
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, įskaitant investicijas į 
centralizuotą šilumos tiekimą;

Or. en
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Pakeitimas 270
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į centralizuotą šilumos 
tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 271
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) investicijas, susijusias su gamtinių 
dujų gavyba, perdirbimu, platinimu, 
saugojimu ar deginimu;

Or. en

Pakeitimas 272
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 273
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) investicijas, susijusias gamtinių 
dujų gamyba, apdorojimu, tiekimu, 
saugojimu ar deginimu, jeigu jos yra 
naudojamos kaip tarpinė technologija, 
atsisakant anglių, lignito, durpių ar 
degiųjų skalūnų, ir akivaizdžiai padeda 
reikšmingai sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį; šios 
investicijos turėtų sudaryti galimybę 
vėlesniame etape naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių dujas;

Or. en

Pakeitimas 274
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, įskaitant įrangos ir 
prietaisų apkrovos valdymą, matavimą ir 
ryšių technologijas, kurios sudaro sąlygas 
plėtoti reagavimo į paklausą priemones ir 
tikslųjį ūkininkavimą;

Or. es

Pakeitimas 275
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma kaimo 
vietovėse, kurios turi ribotą prieigą prie 
plačiajuosčio ryšio technologijos;

Or. en

Pakeitimas 276
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

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

Or. en

Pakeitimas 277
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į technologijų ir 
infrastruktūros diegimą siekiant įperkamo 
netaršaus ir išmaniojo judumo, kuriuo 
prisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
ir judumo sprendimų įvairinimo;

Or. en
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Pakeitimas 278
Jonás Fernández

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) gamybines investicijas į kitas nei 
MVĮ įmones, kurios apima darbo vietų, 
kapitalo ir gamybos proceso perkėlimą iš 
vienos valstybės narės į kitą;

Or. es

Pakeitimas 279
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į geležinkelių jungtis ir 
greituosius traukinius;

Or. en

Pakeitimas 280
Marek Belka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į žaliosios energijos 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 281
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher



PE652.564v01-00 44/127 AM\1206419LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų ir 
urbanistinių dykrų atkūrimą ir išvalymą, 
dirvos atkūrimą ir paskirties keitimo 
projektus, įskaitant investicijas į jų 
paramos ir pirminių dokumentų bei 
analizės rengimą;

Or. en

Pakeitimas 282
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, buvusių anglių kasyklų ir 
elektrinių, taip pat urbanistinių dykrų ir 
įrenginių atgaivinimą, jų prieinamumą ir 
atnaujinimą ir paskirties keitimo 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 283
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą, ekosistemų 
atkūrimą ir paskirties keitimo projektus, 
kurie turėtų papildyti ir atitikti principą 



AM\1206419LT.docx 45/127 PE652.564v01-00

LT

„teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimas 284
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą, 
atgaivinimą ir išvalymą, dirvos atkūrimą ir 
paskirties keitimo projektus, įskaitant kovą 
su, pvz., sausros anglių kasyklų 
regionuose rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 285
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą, 
paskirties keitimą ir išvalymą, dirvos 
atkūrimą, be kita ko, kad ji atliktų 
absorbento vaidmenį, ir paskirties keitimo 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 286
Frances Fitzgerald

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

fa) investicijas į biologinės įvairovės ir 
natūralių buveinių išsaugojimą, apsaugą 
ir atkūrimą;

Or. en

Pakeitimas 287
Maximilian Krah

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
atliekų naudojimą energijai gaminti (pvz., 
pirolizės-dujinimo reikmėms), veiksmingą 
išteklių naudojimą, pakartotinį naudojimą, 
taisymą ir perdirbimą bei žemės ūkio ir 
ekologinę praktiką, be kita ko naudojant 
anaerobinį skaidymą;

Or. en

Pakeitimas 288
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą, taip pat projektuojant 
produktus, po kurių neliktų atliekų;

Or. en



AM\1206419LT.docx 47/127 PE652.564v01-00

LT

Pakeitimas 289
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) investicijas į žiedinę ekonomiką ir 
bioekonomiką, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą žaliąją infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 290
Jonás Fernández

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į sektorių, kurie yra 
ekonomiškai svarbūs pertvarkomiems 
regionams, pavyzdžiui, turizmo arba 
žemės ūkio, pertvarkymą aplinkos 
apsaugos požiūriu;

Or. es

Pakeitimas 291
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas, kuriomis reikšmingai 
prisidedama prie kitų aplinkos srities 
tikslų, nurodytų Taksonomijos 
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reglamente;

Or. en

Pakeitimas 292
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į paveldo skatinimą, 
įskaitant tvaraus turizmo formas;

Or. en

Pakeitimas 293
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas, kuriomis prisidedama 
prie transporto išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 294
Enikő Győri

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimą arba statybą;
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Or. en

Pakeitimas 295
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) investicijas, susijusias su gamtinių 
dujų, kaip pereinamojo laikotarpio kuro, 
gavyba, perdirbimu, platinimu, saugojimu 
ar deginimu;

Or. en

Pakeitimas 296
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) žaliąją infrastruktūrą;

Or. es

Pakeitimas 297
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų mokymą, kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, įskaitant kaitos 
procesuose dalyvaujančių darbuotojų 
konsultavimą ir pagalbos paslaugas, 
siekiant užtikrinti tvarų, įtraukų, ilgalaikį 
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ir kokybišką užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 298
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų profesinį mokymą, 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
taip pat investicijas į tradicinių kasybos 
regionų senjorų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 299
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, kad būtų išspręsti su 
ekologinės pertvarkos procesu susiję 
sunkumai;

Or. en

Pakeitimas 300
Frances Fitzgerald

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

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų profesinį mokymą, 
kvalifikacijos kėlimą, naujų įgūdžių 
ugdymą ir perkvalifikavimą, ypatingą 
dėmesį skiriant lyčių lygybei;

Or. en

Pakeitimas 301
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, įskaitant vietos lygmens 
judumo stipendijas;

Or. en

Pakeitimas 302
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

Or. es

Pakeitimas 303
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims ir buvusiems 
darbuotojams, anksčiau dirbusiems 
veiklos srityse, kuriose kilo su pertvarkos 
procesu susijusių socialinių ir 
ekonominių sunkumų;

Or. en

Pakeitimas 304
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų, 
kurie anksčiau dirbo veiklos srityse, 
susijusiose ir susiduriančiose su 
socialiniais ir ekonominiais sunkumais, 
siejamais su pertvarkos procesu, įtrauktį 
teikiant tiesioginę finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 305
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

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

Or. en
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Pakeitimas 306
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų, 
visų pirma moterų ir neįgaliųjų, įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 307
Carmen Avram

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) bet kokią kitą konkrečią veiklą, dėl 
kurios susitarė atitinkamos teritorijos 
vietos ir regioninės valdžios institucijos, 
valstybė narė ir Europos Komisija, kuri 
atitinka vietos plėtros strategijas ir kuria 
prisidedama prie perėjimo prie anglies 
dioksido neišskiriančios ES ekonomikos 
iki 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 308
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) bet kokią kitą konkrečią veiklą, 
kuria prisidedama prie bendro konkretaus 
TPF tikslo, kuris įtrauktas į teritorinius 
teisingos pertvarkos planus ir dėl kurio 
susitarė valstybė narė, atitinkamų 
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teritorijų susijusios valdžios institucijos ir 
kurį patvirtino Europos Komisija;

Or. en

Pakeitimas 309
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) techninę pagalbą. k) techninę pagalbą, įskaitant vietos ir 
nacionalinio lygmens inkubatorius ir 
projektų augimo centrus, kuriuose 
susiburtų finansuotojai ir projektų 
rėmėjai;

Or. en

Pakeitimas 310
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) techninę pagalbą. k) techninę pagalbą, įskaitant 
preliminarų planavimą;

Or. en

Pakeitimas 311
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) techninę pagalbą. k) techninę pagalbą ir patariamąsias 
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paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 312
Jonás Fernández

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) bet kokią kitą konkrečią veiklą, dėl 
kurios susitarė atitinkamos teritorijos 
vietos ir regioninės valdžios institucijos, 
valstybė narė ir Europos Komisija, kuri 
atitinka vietos plėtros strategijas ir kuria 
prisidedama prie perėjimo prie anglies 
dioksido neišskiriančios ES ekonomikos 
iki 2050 m.;

Or. es

Pakeitimas 313
Marek Belka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) investicijas į bendros svarbos 
viešąsias paslaugas, kuriomis prisidedama 
prie energetikos, ekonomikos, socialinės 
ir aplinkos pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 314
Frances Fitzgerald

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

ka) investicijas į transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą;

Or. en

Pakeitimas 315
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos k b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) bet kokius kitus veiksmus, dėl 
kurių susitarė valstybės narės, socialiniai 
partneriai, konkretūs regionai ir 
Komisija, kuriais siekiama spręsti su ES 
žaliojo kurso tikslais susijusius klausimus 
ir švelninti su juo susijusius ekonominius 
ir socialinius sunkumus;

Or. en

Pakeitimas 316
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



AM\1206419LT.docx 57/127 PE652.564v01-00

LT

atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 317
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti ir dideliam 
skaičiui kokybiškų darbo vietų sukurti ar 
apsaugoti ir jeigu jomis neskatinamas 
perkėlimas ir jos su juo nesusijusios, jos 
visapusiškai suderintos su (ES) 
[Taksonomijos reglamentas] ir Paryžiaus 
susitarimu ir jomis laikomasi bendrijos 
koordinuojamo požiūrio, susijusio su 
investicijų planavimu, teikimu ir 
atsakomybe už jas.

Or. en

Pakeitimas 318
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 319
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 320
Marek Belka
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 321
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra labai 
mažos įmonės ir MVĮ, teritorijose, jei 
tokios investicijos buvo patvirtintos kaip 
teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis 
remiantis informacija, kurios reikalaujama 
pagal 7 straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

Or. en
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Pakeitimas 322
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 323
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaityti kartu su nuomonės projekto 32 pakeitimu. Išaiškinama, kad ATLPS veiklai turėtų būti 
taikomos tos pačios didelėms įmonėms taikomos sąlygos.

Pakeitimas 324
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF turėtų remti ekonominiu požiūriu 
perspektyvias investicijas. Komisija ir 
atitinkama valstybė narė nuolat stebi 
investicijų perspektyvumą, susijusį su 7 
straipsnyje nustatytais teritoriniais 
teisingos pertvarkos planais.

Or. en

Pakeitimas 325
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 326
Maximilian Krah, Gunnar Beck
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 327
Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 2018 m. spalio 8 d. IPCC ataskaitą „Visuotinio atšilimas 1,5 °C“, kurioje pateikti 
keturi IPCC pavyzdiniai būdai pasiekti tikslą iki 2100 m. temperatūros kilimą apriboti iki 
1,5 °C, ir visuose juose daroma išvada, kad būtina didinti branduolinės energijos gamybą 
(59–501 proc.), https://www.ipcc.ch/sr15/.

Pakeitimas 328
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 329
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 330
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 331
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

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

Or. en

Pakeitimas 332
Marek Belka
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statyba, taip pat 
branduolinių atliekų saugojimas;

Or. en

Pakeitimas 333
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. es

Pakeitimas 334
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 335
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 336
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 337
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 338
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 339
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu, išskyrus 
investicijas, skirtas pereiti nuo anglimis 
kūrenamų elektrinių prie mažų lanksčių 
dujomis kūrenamų elektrinių, kad būtų 
pakeista dabartinė daugiau anglies 
dioksido išskirianti infrastruktūra ir būtų 
užtikrintas perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui;

Or. en

Pakeitimas 340
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, gabenimu, perdavimu ar 
deginimu, įskaitant naujas kasyklas ar 
elektrines, kuriose naudojamas iškastinis 
kuras, vietoj pasenusių, išskyrus 
centralizuoto šilumos tiekimo įrenginius 
nuo anglių ir lignito priklausomuose 
regionuose, kuriuose vykdoma pertvarka;

Or. en
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Pakeitimas 341
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu; jeigu 
saugojimo ir platinimo infrastruktūra 
atlieka svarbų vaidmenį apsaugant ES 
energijos tinklą, kuriuo mažinamas 
monopolijos pavojus;

Or. en

Pakeitimas 342
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu, kuriomis 
nesiekiama grynojo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
tikslo;

Or. es

Pakeitimas 343
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
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sandėliavimu ar deginimu; saugojimu ar deginimu, išskyrus 4 
straipsnio 2 dalies 1 pastraipos dc punkte 
(naujas) nurodytas investicijas;

Or. en

Pakeitimas 344
Maximilian Krah

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu; šios išimtys 
nesusijusios su investicijomis į 
biometaną;

Or. en

Pakeitimas 345
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) iškastinio kuro gamyba, 
perdirbimas, platinimas, sandėliavimas ar 
deginimas, išskyrus 4 straipsnio 2 dalies 
da ir db punktuose nurodytas investicijas;

Or. en

Pakeitimas 346
Marek Belka

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

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
saugojimu arba deginimu, įskaitant naujų 
kasyklų atidarymą;

Or. en

Pakeitimas 347
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su kito, nei 
gamtinės dujos, iškastinio kuro gamyba, 
perdirbimu, paskirstymu, saugojimu arba 
deginimu;

Or. en

Pakeitimas 348
Eva Maydell, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 349
Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 350
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 351
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūras;

Or. en
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Pakeitimas 352
Marek Belka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos, kurios, pasak 
Komisijos, kenkia Europos socialinių 
teisių ramsčio ir JT DVT klimato ir 
socialiniams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 353
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veikla ir investicijos, nesuderinami 
su nekenkimo principu, nustatytu ES 
tvaraus finansavimo taksonomijoje;

Or. en

Pakeitimas 354
Markus Ferber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bet kokios rūšies vartojimo 
išlaidos;

Or. en

Pagrindimas

TPF turi būti remiamos tik gamybinės investicijos, o ne vartojimo išlaidos.
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Pakeitimas 355
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) veikla ir investicijos, keliančios 
didesnį pavojų sukurti susaistymo su 
ištekliais poveikį dėl jų gyvavimo ciklo;

Or. en

Pakeitimas 356
Marek Belka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 357
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) veikla arba investicijos, kurių 
veiklai po pirminio finansavimo 
padidinimo kyla didesnis ilgalaikio 
negyvybingumo ar priklausomybės nuo 
subsidijų pavojus;
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Or. en

Pakeitimas 358
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) veikla ar investicijos, dėl kurių 
būtų trikdomas mažo anglies dioksido 
kiekio alternatyvų vystymas ir diegimas 
bei sukuriamas susaistymo poveikis, 
nesuderinamas su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu, atsižvelgiant į to turto 
ekonominio naudingumo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 359
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 360
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą ir jame numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama 2030 m. 
Sąjungos klimato tikslų, nurodytų 
Reglamento (ES) 2018/1999 2 straipsnio 
11 dalyje ir neutralaus poveikio klimatui 
iki 2050 m., įskaitant nuo iškastinio kuro 
priklausančios veiklos panaikinimo 
tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 361
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamame teritoriniame teisingos 
pertvarkos plane įsipareigojama iki 
2040 m. įgyvendinti Paryžiaus susitarimo 
ir ES neutralaus poveikio klimatui tikslus 
ir jis atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
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veiksmų planą bei Paryžiaus susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 362
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą ir laikomasi Taksonomijos 
reglamente nustatyto nekenkimo principo.

Or. en

Pakeitimas 363
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų arba ekonominės 
veiklos, įtrauktų į atitinkamą teritorinį 
teisingos pertvarkos planą, nustatymas yra 
tinkamai pagrįstas ir atitinkamas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas atitinka 
susijusios valstybės narės nacionalinį 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planą.
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Or. en

Pakeitimas 364
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei pertvarkos paveiktų teritorijų, 
įtrauktų į atitinkamą teritorinį teisingos 
pertvarkos planą, nustatymas yra tinkamai 
pagrįstas ir atitinkamas teritorinis teisingos 
pertvarkos planas atitinka susijusios 
valstybės narės nacionalinį energetikos ir 
klimato srities veiksmų planą.

Or. en

Pakeitimas 365
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei pertvarkos paveiktų teritorijų, 
įtrauktų į atitinkamą teritorinį teisingos 
pertvarkos planą, nustatymas yra tinkamai 
pagrįstas ir atitinkamas teritorinis teisingos 
pertvarkos planas atitinka susijusios 
valstybės narės nacionalinį energetikos ir 
klimato srities veiksmų planą.

Or. en
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Pakeitimas 366
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms, kurios dar nėra 
įsipareigojusios siekti nacionalinio tikslo 
iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, Komisija leidžia pasinaudoti 
tik 50 proc. jų nacionalinių asignavimų; 
likusius 50 proc. asignavimų šios 
valstybės narės galės panaudoti tik 
tuomet, kai minėtas tikslas bus 
patvirtintas.

Or. en

Pakeitimas 367
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 368
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms.

Or. pt

Pakeitimas 369
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 370
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 371
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 372
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 373
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dėl to, kad reikia neatidėliotinai 
vykdyti pertvarką ir dėl ekonominio ir 
socialinio poveikio regionams, kurie 
gauna TPF paramą, TPF turėtų padengti 
iki 75 proc. 2 straipsnyje nurodytų tikslų 
įgyvendinimo išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 374
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iš Tarptautinio pertvarkos fondo 
finansuojamiems reikalavimus 
atitinkantiems projektams, kuriais 
prisidedama prie 2 straipsnyje nustatyto 
konkretaus tikslo, gali būti finansuojama 



PE652.564v01-00 82/127 AM\1206419LT.docx

LT

iki 75 proc. atitinkamų išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 375
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Gali būti finansuojama iki 
75 proc. TPF finansuojamų projektų, 
kuriais padedama siekti jo konkretaus 
tikslo, numatomų išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 376
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis ir, kai reikia, padedant EIB, 
kad būtų užtikrintas papildomumas su 
kitais Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčiais, pagal II priede pateiktą pavyzdį 
parengia vieną ar daugiau teritorinių 
teisingos pertvarkos planų, apimančių 
vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, 
atitinkančių bendro teritorinių statistinių 
vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 
lygio regionai), kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/ 
201417, arba jų dalį. Tai yra tos teritorijos, 
kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
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sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

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

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

Or. en

Pakeitimas 377
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 378
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų 
regioninės ir vietos valdžios institucijomis 
ir visais šio straipsnio 3 dalyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais pagal II 
priede pateiktą pavyzdį parengia vieną ar 
daugiau teritorinių teisingos pertvarkos 
planų, apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/ 201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis ir poveikis 
energetiniam saugumui, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo kietojo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.
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__________________ __________________
17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

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

Or. en

Pakeitimas 379
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 380
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en
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Pakeitimas 381
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. es

Pakeitimas 382
Marek Belka

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

1a. Ad hoc pagrindu TPF parama 
turėtų būti skiriama regionams, kuriuose 
dėl klimato kaitos švelninimo veiksmų kilo 
nenumatyta verslo krizė, kad būtų galima 
tinkamai reaguoti krizės aplinkybėmis, 
kurios gali susidaryti dėl pertvarkos, visų 
pirma taikant darbo rinkos politikos 
priemones darbuotojų perkvalifikavimo ir 
atleidimų iš darbo mažinimo srityse. Taip 
bus užtikrinta, kad regionai galėtų gauti 
paramą, jeigu jie iš anksto nepriskirti 
paveiktiems regionams.

Or. en

Pakeitimas 383
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos proceso nacionaliniu 
lygmeniu aprašymas, siekiant įgyvendinti 
Sąjungos klimato tikslus, nurodytus 
Reglamento (ES) 2018/1999 2 straipsnio 
11 dalyje, ir neutralaus poveikio klimatui 
tikslą iki 2050 m., įskaitant laipsniško nuo 
iškastinio kuro priklausomos veiklos 
atsisakymo tvarkaraštį, įskaitant 
pagrindinių naujausią nacionalinio 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plano (toliau – NEKSVP) versiją 
atitinkančių tokios pertvarkos etapų 
tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 384
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui, socialiniu požiūriu 
suderintos ir įtraukios ekonomikos iki 
2040 m. proceso nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis aprašymas, įskaitant 
pagrindinių naujausią nacionalinio 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plano (toliau – NEKSVP) versiją ir 
Reglamentą (ES) [naujasis ES klimato 
teisės aktas] atitinkančių tokios pertvarkos 
etapų, pvz., iškastinio kuro įrenginių 
veiklos nutraukimo ir bendro laipsniško 
atsisakymo, be kita ko, kai naudojamos 
anglys – laipsniško anglių naudojimo 
atsisakymo iki 2030 m. datų, tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 385
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 386
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 387
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) labiausiai neigiamai a punkte 
nurodytos pertvarkos proceso paveiktų ir 
pagal 1 dalį TPF remtinų teritorijų 
nustatymo pagrindimas, įskaitant tokius 
rodiklius kaip nedarbo lygis, gyventojų 
skaičiaus mažėjimo lygis, taip pat 
ankstesnes teritorijoje įgyvendintas 
pastangas siekiant skatinti mažinti 
pagrindinių sektorių ir veiklos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

Or. es

Pakeitimas 388
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 389
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 390
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 391
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 392
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 393
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 394
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 395
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 396
Jonás Fernández

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

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

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

Or. es

Pakeitimas 397
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
poveikio aplinkai uždavinius aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 398
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 399
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 400
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) valdymo mechanizmų, kuriuos 
sudaro partnerystės susitarimai, 
planuojamų stebėsenos ir vertinimo 
priemonių veiksmingo vykdymo ir 
atsakingos plano įgyvendinimą 
prižiūrinčios valdymo įstaigos, aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 401
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant socialinį, 
ekonominį pertvarkos poveikį ir poveikį 
aplinkai aprašymas, taip pat susijęs su 



AM\1206419LT.docx 97/127 PE652.564v01-00

LT

regiono konkurencingumu ES bendrojoje 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 402
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
socialines, ekonomines ir energetinio 
saugumo pasekmes bei poveikį aplinkai ir 
supaprastinant pertvarką aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 403
Frances Fitzgerald

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nuolatinės investicijų ekonominio 
gyvybingumo stebėsenos pobūdžio 
aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 404
Frances Fitzgerald

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 405
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) jei parama teikiama su TPF 
susijusioms investicijoms į kitas nei MVĮ 
įmones, išsamus ir visas tokių veiksmų ir 
įmonių sąrašas ir tokios paramos būtinumo 
pagrindimas;

Or. en

Pakeitimas 406
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei parama teikiama gamybinėms 
investicijoms į kitas nei MVĮ įmones, 
išsamus tokių veiksmų ir įmonių sąrašas ir 
tokios paramos būtinumo pagrindimas 

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

pateikiant trūkumų analizę, iš kurios 
matyti, kad tikėtinas darbo vietų 
praradimas viršytų numatomą be 
investicijų sukurtų darbo vietų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 407
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, išsamus remtinų veiksmų 
sąrašas ir pagrindimas, kad jais 
prisidedama prie perėjimo prie tvarios, 
neutralaus poveikio klimatui, socialiniu 
požiūriu suderintos ir įtraukios 
ekonomikos iki 2040 m. ir dėl jų 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis iš esmės sumažinamas tiek, kad 
bus mažesnis už atitinkamus santykinius 
taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB, ir jei tos 
investicijos reikalingos siekiant apsaugoti 
didelį skaičių darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 408
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 409
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 410
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 411
Markus Ferber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) aiškių tarpinių reikšmių, kuriomis 
apibrėžiama, kaip galima atkurti 
ilgalaikio konkurencingumo ir ilgalaikio 
ekonomikos augimo perspektyvas, 
rinkinys;
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Or. en

Pagrindimas

Į teritorinį prisitaikymo planą reikėtų įtraukti aiškią viziją, kaip atkurti konkurencingumą.

Pakeitimas 412
Frances Fitzgerald

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) aprašymas, kaip atitinkamoje 
teritorijoje bus konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir vietos 
bendruomenėmis.

Or. en

Pakeitimas 413
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant, įgyvendinant ir vertinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
vykdomas reikšmingas, įtraukus ir 
prieinamas konsultavimasis su vietos ir 
regiono valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, darbuotojais, 
vietos bendruomenėmis, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
atitinkamais susijusių teritorijų 
suinteresuotaisiais subjektais ir jie 
dalyvauja šiame procese pagal Reglamento 
(ES) [naujasis BNR] [6] straipsnį, o 
valstybės narės turi tai užtikrinti.

Or. en



AM\1206419LT.docx 103/127 PE652.564v01-00

LT

Pakeitimas 414
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį, taip pat pilietinės visuomenės, 
socialinių partnerių atstovai ir įvairūs 
paveiktų pramonės sektorių atstovai.

Or. en

Pakeitimas 415
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai atitinka siekį riboti temperatūros 
kilimą pasauliniu mastu iki 1,5 °C, 
palyginti su ikipramoninio laikotarpio 
temperatūra. Pagal planą vykdomomis 
investicijomis neskatinamas žalingas 
susaistymo poveikis, visų pirma susijęs su 
intensyvia tarša anglies dioksidu. Šiame 
plane siūlomos galimybės toliau stiprinti 
atsparią vietos ekonomiką, vietos tiekimo 
grandines ir perkėlimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 416
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 417
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 418
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 419
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 420
Eva Maydell, Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant ir plėtojant teritorinius teisingos 
pertvarkos planus turi būti vykdomos 
viešos konsultacijos.

Or. en

Pakeitimas 421
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visais proceso etapais 
užtikrinamas visiškas skaidrumas ir 
demokratinė atskaitomybė. Šiuo atžvilgiu 
Komisija pateiks viešą vertinimą ir 
ataskaitą Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 422
Carmen Avram

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a – 1 d dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisingos pertvarkos platformos 
(toliau – Platforma) kūrimą prižiūri ir 
tiesiogiai valdo Europos Komisiją, kad 
būtų galima visuose paveiktuose 
sektoriuose vykdyti dvišalius ir 
daugiašalius gerosios patirties mainus.
1b. Platformą sudaro tiek techninės 
darbo grupės, sudarančios palankias 
sąlygas keistis geriausia teritorinių 
teisingos pertvarkos planų rengimo 
patirtimi, tiek kasmetinis teisingos 
pertvarkos regionų forumas (toliau – 
Forumas), kurį bendrai organizuoja 
Europos regionų komitetas, suteikiantis 
galimybę koordinuoti politikos kryptis ir 
jų perkėlimą į techninių darbo grupių 
veiklą.
1c. Komisija nustato išsamią 
Platformos valdymo mechanizmų, 
narystės, valdymo ir biudžeto tvarką. 
Europos Parlamentas turėtų būti 
reguliariai informuojamas apie visas 
Forumo išvadas ir tolesnes priemones, 
kurių reikia imtis.
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1d. Platformos veiklos išlaidos pagal 3 
straipsnio 2 dalies trečią pastraipą 
padengiamos iš techninės pagalbos 
išteklių.

Or. en

Pakeitimas 423
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Produkto rodikliams, į kuriuos 
turėtų būti įtraukti Taksonomijos 
reglamente ir Reglamente dėl 
informacijos atskleidimo (ES 2019/2088) 
nustatyti tvarumo rodikliai, nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems 
metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 
2029-iesiems metams nustatytos siektinos 
reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai 
Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [14 straipsnio 2 dalį] 
pateiktą prašymą iš dalies pakeisti 
programą, siektinos reikšmės 
neperžiūrimos.

Or. en

Pakeitimas 424
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produkto rodikliams nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems 
metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 
2029-iesiems metams nustatytos siektinos 
reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai 

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

straipsnio 2 dalį] pateiktą prašymą iš dalies 
pakeisti programą, siektinos reikšmės 
neperžiūrimos.

Or. en

Pakeitimas 425
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų priimti iniciatyvas, kuriomis būtų užtikrintas visapusiškas prisitaikymo planų 
įgyvendinimas.

Pakeitimas 426
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos veiklos rezultatų ataskaitą, 
padaro išvadą, kad nepavyko pasiekti bent 

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

65 proc. TPF išteklių vienam ar keliems 
produkto ar rezultato rodikliams nustatytos 
siektinos reikšmės, ji atlieka finansines 
pataisas pagal Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] [98] straipsnį proporcingai 
pasiektiems rezultatams sumažindama TPF 
paramą atitinkamam prioritetui.

Or. en

Pakeitimas 427
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 428
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 429
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 430
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en
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Pakeitimas 431
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais, vietos 
ir regioninės valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais, darbuotojais, 
vietos bendruomenėmis, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais 
susijusiais atitinkamų teritorijų 
suinteresuotaisiais subjektais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

Or. en

Pakeitimas 432
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 433
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 434
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Peržiūros nuostata

Ne vėliau kaip iki kitos daugiametės 
finansinės programos laikotarpio vidurio 
peržiūros pabaigos Komisija įvertina 
poreikį priimti Reglamento 4 ir 5 
straipsnių pakeitimą, susijusį su taikymo 
srities išplėtimu į ją įtraukiant kitą tvarią 
ekonominę veiklą, taip pat papildomą 
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veiklą, kuri nepatenka į taikymo sritį, nes 
ja smarkiai kenkiama aplinkos tvarumui, 
atsižvelgiant į galimus Reglamento 
2020/... [Taksonomijos reglamentas], 
Reglamente (ES) 2020/… [Europos 
klimato teisės aktas] nurodytų Sąjungos 
klimato tikslų ir Tvaraus finansavimo 
veiksmų plano įgyvendinimo vertinimo 
pokyčius. Remdamasi tuo vertinimu 
Komisija pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, prie kurios gali 
pridėti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų.

Or. en

Pakeitimas 435
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

I. 6,5 mlrd. EUR sumą iš Teisingos 
pertvarkos fondo išteklių valstybės narės 
pasidalija taip:

Or. en

Pakeitimas 436
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
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kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 24 proc.);

__________________ __________________
28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 437
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
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konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 24 proc.);

__________________ __________________
28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 438
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 25 proc.);
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__________________ __________________
28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 439
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 39 proc.);

__________________ __________________
28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 

28 2006 m. sausio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir 
perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš 
dalies keičiantis Tarybos direktyvas 
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91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 
2006 2 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 440
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 25 proc.);

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje, palyginti su visu kiekvieno 
regiono pramonės darbuotojų skaičiumi 
(koeficientas – 25 proc.);

Or. en

Pakeitimas 441
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 25 proc.);

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 20 proc.);

Or. en

Pakeitimas 442
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 25 proc.);

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 49 proc.);

Or. en

Pakeitimas 443
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 25 proc.);

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 50 proc.);

Or. en

Pakeitimas 444
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 25 proc.);

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 50 proc.);

Or. en

Pakeitimas 445
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) nedarbo lygis teritorijoje 
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(koeficientas – 20 proc.);

Or. es

Pakeitimas 446
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) gyventojų skaičiaus mažėjimo lygis 
(koeficientas – 15 proc.);

Or. es

Pakeitimas 447
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iic) anksčiau įgyvendintos pastangos 
siekiant įgyvendinti klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslus, atsižvelgiant į jų 
ekonominį poveikį ir darbo vietų 
praradimą (koeficientas – 15 proc.);

Or. es

Pakeitimas 448
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) užimtumas pramonės sektoriuje iii) užimtumas pramonės sektoriuje 
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NUTS 2 lygio regionuose, į kuriuos 
atsižvelgiama taikant i papunktį 
(koeficientas – 25 proc.);

NUTS 2 lygio regionuose, į kuriuos 
atsižvelgiama taikant i papunktį 
(koeficientas – 20 proc.);

Or. en

Pakeitimas 449
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) nedarbo lygis, visų pirma jaunimo 
ir vyresnio amžiaus darbuotojų, 
patiriančių didesnių sunkumų grįžti į 
darbo rinką, nedarbo lygis;

Or. es

Pakeitimas 450
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) plačių užmojų laipsniškas lignito 
ir anglių kasybos atsisakymo iki 2030 m. 
planas, proporcingas likusių kasyklų ir 
elektrinių skaičiui (koeficientas – 
10 proc.);

Or. en

Pagrindimas

Plataus užmojo iškastinio kuro laipsniško atsisakymo planus priėmusioms valstybėms narėms 
turėtų būti atlyginta, kad būtų skatinami platūs užmojai ir didinamas TPF veiksmingumas.
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Pakeitimas 451
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) nedarbo lygis regionuose, kuriose 
kasamas arba deginamas lignitas 
(koeficientas – 10 proc.);

Or. en

Pakeitimas 452
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) asignavimai, gauti taikant a punktą, 
koreguojami siekiant užtikrinti, kad nė 
viena valstybė narė negautų didesnės nei 
2 mlrd. EUR sumos arba paramos vienam 
gyventojui intensyvumas per visą 
laikotarpį neviršytų 40 EUR. ankstesnį 
apribojimą vienai valstybei narei 
viršijančios sumos perskirstomos 
proporcingai visų kitų valstybių narių 
asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. es

Pakeitimas 453
Marek Belka

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) asignavimai, gauti taikant a punktą, 
koreguojami siekiant užtikrinti, kad nė 
viena valstybė narė negautų didesnės nei 
26,7 proc. bendro Fondo biudžeto sumos. 
26,7 proc. bendro Fondo biudžeto vienai 
valstybei narei viršijančios sumos 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 454
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) asignavimai, gauti taikant a punktą, 
koreguojami siekiant užtikrinti, kad nė 
viena valstybė narė negautų didesnės nei 
27 proc. bendro Fondo biudžeto sumos. 
27 proc. bendro Fondo biudžeto vienai 
valstybei narei viršijančios sumos 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 455
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 

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

viena valstybė narė negautų didesnės nei 
32 proc. visų asignavimų sumos. 32 proc. 
visų asignavimų vienai valstybei narei 
viršijančios sumos perskirstomos 
proporcingai visų kitų valstybių narių 
asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 456
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės dalis pritaikyta prie aukštesnio siūlomų išteklių lygio, laikantis iš dalies 
pakeisto Komisijos pasiūlymo.

Pakeitimas 457
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) asignavimai, gauti taikant a punktą, 
koreguojami siekiant užtikrinti, kad nė 
viena valstybė narė negautų didesnės nei 
8 mlrd. EUR sumos. 8 mlrd. EUR vienai 
valstybei narei viršijančios sumos 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 458
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Taikant c punktą gauti asignavimai 
yra koreguojami siekiant užtikrinti, kad dėl 
galutinio TPF asignavimo pagalbos 
intensyvumas vienam gyventojui 
(skaičiuojamas pagal bendrą valstybės 
narės gyventojų skaičių) per visą laikotarpį 
siektų bent 6 EUR.

d) Taikant c punktą gauti asignavimai 
yra koreguojami siekiant užtikrinti, kad dėl 
galutinio TPF asignavimo pagalbos 
intensyvumas vienam bedarbiui 
(skaičiuojamas pagal valstybės narės 
bedarbių gyventojų skaičių) per visą 
laikotarpį siektų bent 0,15 EUR.

Or. es

Pakeitimas 459
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Taikant c punktą gauti asignavimai 
yra koreguojami siekiant užtikrinti, kad dėl 
galutinio TPF asignavimo pagalbos 
intensyvumas vienam gyventojui 

d) Taikant c punktą gauti asignavimai 
yra koreguojami siekiant užtikrinti, kad dėl 
galutinio TPF asignavimo pagalbos 
intensyvumas vienam gyventojui 
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(skaičiuojamas pagal bendrą valstybės 
narės gyventojų skaičių) per visą laikotarpį 
siektų bent 6 EUR.

(skaičiuojamas pagal bendrą valstybės 
narės gyventojų skaičių) per visą laikotarpį 
siektų bent 4 EUR.

Or. es

Pakeitimas 460
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II. Likę 1 mlrd. EUR iš Teisingos 
pertvarkos fondo išteklių turėtų būti 
naudojami kaip kompensavimo 
mechanizmas valstybėms narėms, kurios, 
remdamosi savo nacionaline apskaita, iki 
2017 m., palyginti su 1990 m. išmestu 
kiekiu, bent 30 proc. sumažino bendrą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, taigi 2020 m. ES išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslą viršijo bent 
150 proc. Šios valstybės narės pasidalija 
1 mlrd. EUR, remdamosi 2017 m. jų 
bendro išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio santykiu.

Or. en

Pakeitimas 461
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.1. Perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ekonominio, 
socialinio, su lyčių aspektu susijusio ir 
teritorinio poveikio vertinimas

Or. en
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Pakeitimas 462
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 463
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 464
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1206419LT.docx 127/127 PE652.564v01-00

LT

II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en


