
PA\1205182LT.docx PE650.729v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2020/0006(COD)

2020.05.14

NUOMONĖS PROJEKTAS
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto

pateiktas Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Nuomonės referentė: Henrike Hahn



PE650.729v02-00 2/39 PA\1205182LT.docx

LT

PA_Legam



PA\1205182LT.docx 3/39 PE650.729v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2019 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuria paskelbė 
ekstremaliąją klimato padėtį Europoje ir pasaulyje. 2020 m. sausio mėn. jis paragino skubiai 
imtis veiksmų klimato kaitos ir aplinkos problemoms spręsti ir parėmė Europos Komisijos 
plataus užmojo tvarių investicijų planą, kurį vykdant būtų pasiekti Žaliojo kurso tikslai. 
Europos Sąjunga turi įgyvendinti Žaliąjį kursą kaip ilgalaikę strategiją, skirtą mūsų 
ekonomikai ir visuomenėms stiprinti. Tai prisidės prie naujų tvarių kokybiškų darbo vietų 
kūrimo. Europos Sąjunga turi imtis veiksmų klimatui apsaugoti, tačiau taip pat didesnei 
socialinei ir ekonominei sanglaudai pasiekti. Atitinkamai Teisingos pertvarkos fondas yra 
pagrindinė priemonė, padėsianti užtikrinti, kad perėjimas prie konkurencingos neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos būtų teisingas, nė vieno nepaliekant nuošaly. 

Moksliniai duomenys rodo, kad energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos sektoriuose sukuriama daugiau darbo vietų nei iškastinio kuro pramonėje. Dar iki 
2030 m. įdiegus atsinaujinančiųjų išteklių technologijas būtų galima kompensuoti prarastas 
darbo vietas anglių gavybos teritorijose, o iki 2050 m. grynasis užimtumo padidėjimas būtų 
padvigubintas. Iškastinio kuro sektorius išgyvena priešingą tendenciją – jo gamybos apimtys 
mažėja ir atitinkamai mažėja darbo vietų. Kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu 
ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems, taip pat ir ekonominiu požiūriu, o vidutinės trukmės 
laikotarpiu ji visiems suteikia galimybių ir kelia iššūkių. Ne visi regionai ir valstybės narės 
pradeda pertvarką nuo to paties atskaitos taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. Todėl 
svarbu teikti paramą ir skirti reikiamas biudžeto lėšas siekiant paremti visus Europos piliečius 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ir jam atsparios, veiksmingai energiją vartojančios 
ir išskirtinai žiedinės ekonomikos. 

Visi regionai, įskaitant tuos, kurie šiuo metu yra labai priklausomi nuo iškastinio kuro 
pramonės, gali atlikti aktyvų ir teigiamą vaidmenį įgyvendinat energetikos pertvarką. 
Remiantis Komisijos skaičiavimais1, vien anglių regionai galėtų patenkinti 60 proc. švarios 
energijos technologijų diegimo poreikio, būtino norint iki 2050 m. pasiekti anglies dioksido 
poveikio neutralizavimo tikslą. Todėl į ekologinę pertvarką taip pat turėtų būti žvelgiama kaip 
į unikalią galimybę užtikrinti, kad regionai, kurie šiuo metu yra priklausomi nuo silpnėjančių 
ir netvarių sektorių, pakeistų savo kursą geresnės ekologinės ir ekonominės ateities link.

COVID-19 protrūkis taip pat parodė, kad mūsų ekonomikos modelis yra trapus ir 
nepakankamai atsparus, be to, išryškėjo sveikatos, klimato ir ekosistemų tarpusavio 
priklausomybė. COVID-19 krizė nepanaikina klimato krizės, kuri ilgalaikėje perspektyvoje 
yra papildoma potenciali grėsmė Europos Sąjungos ekonominiam stabilumui. Atitinkamai 
mums reikalingas ekonominis virsmas, pasižymintis papildomu stipriu socialiniu elementu, 
siekiant užtikrinti teisingą žaliąją pertvarką.

Įgyvendindama Žaliąjį kursą, 2020 m. sausio mėn. Europos Komisija pristatė Teisingos 
pertvarkos mechanizmą, pagal kurį teikiama tikslinė parama siekiant padėti 2021–2027 m. 
laikotarpiu sutelkti bent 100 mlrd. EUR labiausiai nukentėjusiuose regionuose ir palengvinti 
pertvarkos procesą. Mechanizmu bus užtikrintos reikiamos investicijos siekiant padėti nuo 

1 Europos Komisija, Jungtinių tyrimų centras, „Švarios energijos technologijos anglių pramonės regionuose. 
Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo galimybės“, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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iškastinio kuro vertės grandinės priklausomiems darbuotojams ir bendruomenėms. Tai bus 
papildomas didelis ES biudžeto įnašas pasitelkiant visas tiesiogiai su pertvarka susijusias 
priemones. Teisingos pertvarkos fondas yra pirmasis iš trijų šio Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčių. Juo siekiama finansuoti vietos ekonomikos įvairinimą ir 
modernizavimą ir sudaryti galimybes kurti naujas darbo vietas į ateitį orientuotuose 
sektoriuose.

Todėl teikdama šį nuomonės projektą nuomonės referentė siūlo šiuos pakeitimus:

visų pirma, kad šio Teisingos pertvarkos fondo poveikis padedant siekti visa apimančių 
Europos žaliojo kurso tikslų ir ypač visos Sąjungos klimato kaitos poveikio neutralizavimo 
tikslo būtų kuo didesnis, būtina padidinti jo bendrą sumą. Perėjimui prie neutralaus poveikio 
klimatui ES ekonomikos reikia apie 250–300 milijardų eurų per metus2. Todėl nuomonės 
referentė siūlo gerokai padidinti Teisingos pertvarkos fondui skiriamas lėšas. Turėdama 
omenyje tai, kad naujojoje DFP numatyti finansiniai ištekliai yra riboti, nuomonės referentė 
siūlo 2021–2027 m. laikotarpiu iš biudžeto Teisingos pertvaros fondui skirti 30 mlrd. eurų. Be 
to, šiam fondui reikėtų skirti naujų išteklių, visų pirma nustatant naujus aplinkosaugos 
mokesčius, siekiant užtikrinti, kad dalis teisingos pertvarkos išlaidų tektų labiausiai 
teršiantiems ekonomikos sektoriams, taip pat kitus tvarius skaitmeniniam ir finansų 
sektoriams taikomus mokesčius.

Antra, nuomonės referentė mano, kad šis fondas turėtų būti suderintas su Sąjungos tikslu iki 
2040 m. pasiekti nulinį grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį (tai yra būtina siekiant laikytis 
2015 m. Paryžiuje prisiimtų įsipareigojimų užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai 
mažesnis nei 2 °C, ir siekti 1,5 °C scenarijaus). Tai plataus užmojo, tačiau pasiekiamas 
tikslas, nes technologijos ir priemonės, reikalingos jam įvykdyti, yra sukurtos ir įperkamos.

Trečia, kad Teisingos pertvarkos fondas pasiektų savo konkretų tikslą, svarbu, kad visos iš šio 
fondo finansuojamos gamybinės investicijos atitiktų Reglamente (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamente] nustatytus kriterijus. Tokios gamybinės investicijos turi atitikti Paryžiaus 
susitarimą. Be to, paramą iš Teisingos pertvarkos fondo gaunančios įmonės, kurios nėra MVĮ, 
turėtų rodyti pavyzdį: jos privalo viešai paskelbti privalomą planą pasiekti neutralaus 
poveikio klimatui tikslą ir vykdyti savo investicijų tvarumo vertinimą siekiant užtikrinti, kad 
jos neturėtų jokio žalingo poveikio aplinkai, klimatui ar žalingo socialinio poveikio. 

Galiausiai nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad rengiant valstybių narių nacionalinius 
teisingos pertvarkos planus būtina taikyti skaidrius ir įtraukius metodus. Sprendimų priėmimo 
procese turi dalyvauti piliečiai ir vietos bendruomenės, o rengiant, plėtojant ir įgyvendinant 
pertvarkos procesą turėtų dalyvauti įvairūs suinteresuotieji subjektai. Jiems turėtų būti 
sudarytos geriausios sąlygos veiksmingai prisidėti ir dalyvauti atrenkant ir įgyvendinant 
finansuojamus projektus ir veiksmus. 

Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra ir iššūkis, ir didžiulė galimybė 
visoms valstybėms narėms pertvarkyti savo ekonomiką į tvarią, stabilią, konkurencingą ir 
atsparią ekonomikos sistemą, kuri suteiks daugiau galimybių geriau reaguoti į būsimas krizes 
ir užtikrinti visuomenės gerovę. Teisingos pertvarkos fondas yra viena iš priemonių, 

2 Bruegel, How to make the European Green Deal work: https://www.bruegel.org/wp-
content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf.
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padėsiančių užtikrinti, kad ši pertvarka būtų naudinga mums visiems.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą siekiant užtikrinti, kad 
vidutinės pasaulio temperatūros 
padidėjimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus 
vykdymo, nes Sąjungos finansavimas 
sutelkiamas ekologijos ir socialiniams 
tikslams. Šis reglamentas, kuriuo 
įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso (toliau – Europos 
žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, siekiant 
susidoroti su ekonominiais ir socialiniais 
iššūkiais ir pasinaudoti galimybėmis 
pereinant prie tvarios, neutralaus poveikio 
klimatui ir jam atsparios, veiksmingai 
energiją vartojančios ir išskirtinai 
žiedinės ekonomikos, kuri sąlyginai 
atsieta nuo išteklių vartojimo, kurioje 
bendrasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis bus nulinis ir nebus jokio kito 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir 
aplinkai dėl, be kita ko, biologinės 
įvairovės nykimo ir ekosistemų blogėjimo, 
išteklių pereikvojimo ar cheminės taršos;

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui, efektyvaus išteklių 
naudojimo ir išskirtinai žiedinės 
ekonomikos yra vienas svarbiausių 
Sąjungos politikos tikslų. 2019 m. gruodžio 
12 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino 
tikslą pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjungos 
poveikis klimatui būtų neutralus, 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. 
2020 m. sausio mėn. Europos 
Parlamentas paragino skubiai imtis 
veiksmų klimato kaitos ir aplinkos 
problemoms spręsti ir pritarė 
įsipareigojimui paversti Sąjungą 
sveikesne, tvaria, sąžininga, teisinga ir 
klestinčia visuomene, kurioje 
neišskiriama šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų. 2020 m. balandžio 17 d. 
Parlamentas taip pat pabrėžė, kad 
neutralaus poveikio klimatui tikslas turėtų 
būti politinis atsakas kovojant su COVID-
19 pandemija ir jos pasekmėmis ir kad 
Žaliojo kurso strategija turėtų būti 
Europos ekonomikos atsigavimo ir 
atkūrimo pagrindas. Nors kova su klimato 
kaita ir aplinkos būklės blogėjimu bus 
naudinga visiems ilguoju laikotarpiu, o 
vidutinės trukmės laikotarpiu visiems 
suteiks galimybių bei iššūkių, ne visi 
regionai ir valstybės narės pradeda 
pertvarką nuo to paties atskaitos taško, o jų 
pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų 
pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o 
platesnio masto socialinį ir ekonominį 
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poveikį pertvarka daro regionams, kurie 
šiuo metu labai priklausomi nuo iškastinio 
kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės. Tai gali ne tik 
kelti pavojų pertvarkos klimato politikos 
srityje įgyvendinimui Sąjungoje, bet ir 
padidinti skirtumus tarp regionų, o tai 
neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) teisingos pertvarkos nepasieksime, 
jei kai kuriuos regionus paliksime 
nuošalyje. Regionai, kurie šiuo metu yra 
labai priklausomi nuo iškastinio kuro 
pramonės, gali atlikti aktyvų ir teigiamą 
vaidmenį įgyvendinat energetikos 
pertvarką. Remiantis Komisijos 
skaičiavimais1a, vien anglių regionai 
galėtų patenkinti 60 proc. numatomo 
švarios energijos technologijų diegimo 
poreikio, būtino norint pasiekti plataus 
užmojo anglies dioksido poveikio 
neutralizavimo tikslą. Be to, plėtojant 
švarios energijos projektus anglių 
pramonės regionuose yra daug 
privalumų: prieiga prie infrastruktūros ir 
žemės, jau apmokytas personalas, turintis 
įgūdžių elektros ir mechanikos srityse, 
kurie ypač tinkami įsidarbinant 
atsinaujinančiosios energijos pramonėje, 
ir pramonės paveldas;
__________________
1a Europos Komisija, Jungtinių tyrimų 
centras, „Švarios energijos technologijos 
anglių pramonės regionuose. Darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo 
galimybės“, 2020, 
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https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, turi būti užtikrinamos deramos 
darbo vietos, ji turi būti socialiai įtrauki ir 
prisidėti prie skurdo mažinimo. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat 
pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir 
socialinį poveikį ir taikyti visas galimas 
priemones reikiamiems struktūriniams 
pokyčiams palengvinti ir neigiamiems 
padariniams, kurių patiria susiję 
darbuotojai, sušvelninti. Šiuo atžvilgiu 
svarbų vaidmenį atlieka Sąjungos 
biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus, kad būtų 
atsižvelgiama į išlaidas, kurių kilo dėl 
perėjimo nuo anglių ir priklausomybės 
nuo anglies dioksido sukelto neigiamo 
visuomeninio, socialinio bei ekonominio 
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socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

ir aplinkosaugos poveikio darbuotojams 
bei bendruomenėms. Jis turėtų padėti 
šalinti socialines ir ekonomines perėjimo 
prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui 
pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto 
išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų 
srityje regioniniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – imtis su klimato kaita susijusios 
pertvarkos problemų sprendimo ir 
pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis 
teikiant tikslines investicijas į tvarią 
ekonominę veiklą, atitinkančią 
Reglamente (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamente] nustatytus kriterijus, ir 
remiant labiausiai paveiktas teritorijas, 
darbuotojus ir vietos bendruomenes, kad 
jos galėtų pritaikyti savo pramonės ir 
ekonomikos struktūras. Atsižvelgiant į 
konkretų TPF tikslą, TPF remiamais 
veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama 
prie pertvarkos proceso palengvinimo ir 
paramos jam finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą bei modernizavimą 
ir suteikiant galimybių kurti naujas darbo 
vietas į ateitį orientuotuose sektoriuose. 
Tai kompensuotų numatomą darbo vietų 
sumažėjimą pertvarkius arba uždarius 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršius įrenginius ir sykiu užtikrintų 
tvaresnes kokybiškas darbo vietas. Tai 
matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
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kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, 
tačiau jokiu būdu neturėtų tokių 
investicijų pakeisti;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) fondo apimtis turėtų būti gerokai 
padidinta papildomais Sąjungos 
nuosavais ištekliais, atsirasiančiais įvedus 
naujus tvarius mokesčius, visų pirma 
aplinkos apsaugos sektoriuje, siekiant 
užtikrinti, kad dalį teisingos pertvarkos 
finansavimo išlaidų padengtų tie 
ekonomikos sektoriai, dėl kurių bendrijai 
tenka didžiausios aplinkosaugos išlaidos, 
laikantis solidarumo principo ir SESV 
191 straipsnyje įtvirtinto principo 
„teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra ir iššūkis, ir 
didžiulė galimybė visiems pertvarkyti savo 
ekonomiką į tvarią, stabilią ir atsparią 
ekonomikos sistemą, kad būtų galima 
geriau reaguoti į būsimas krizes ir 
užtikrinti visuomenės gerovę neviršijant 
planetos galimybių. Tikslinė parama bus 
reikalinga tiems regionams, kurie šiuo 
metu labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių to padaryti. Todėl 
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TPF turėtų aprėpti visą Sąjungą, bet jo 
finansinių išteklių paskirstymas turėtų 
atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti 
būtinas investicijas, reikalingas siekiant 
sudaryti sąlygas pereiti prie poveikio 
klimatui neutralios ekonomikos ir tvarios 
Europos, palengvinti tam perėjimui ir jam 
paspartinti;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, 
kuriomis remiama vietos ekonomika ir 
kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, 
visapusiškai suderintos su visais Žaliojo 
kurso tikslais ir Paryžiaus susitarimo 
tikslu apriboti pasaulinės temperatūros 
kilimą iki 1,5°C. Finansuojami projektai 
turėtų padėti pereiti prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui, klimatui atsparios, 
efektyvaus išteklių naudojimo ir 
išskirtinai žiedinės ekonomikos. Parama 
nuosmukį patiriantiems sektoriams, pvz., 
iškastiniais energijos šaltiniais paremtos 
energijos gamybos arba kietojo iškastinio 
kuro gavybos sektoriams, turėtų būti 
susieta su reikalavimu nustatyti konkrečią 
privalomą datą, nuo kurios šios veiklos 
bus laipsniškai atsisakyta, ir turėtų būti 
sutelktas dėmesys darbo vietų kūrimui ir 
vietos ekonomikos atsparumo didinimui, 
kad būtų įveikta tikėtino darbo vietų 
praradimo problema. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant bent į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2040 m. arba anksčiau tikslą, kartu 
išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir 
išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. 
Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos iki 2040 m. arba anksčiau ir 
palengvina tokį perėjimą;

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, visų 
pirma tuos, kurie yra labiausiai 
pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios 
pertvarkos, TPF taip pat turėtų apimti 
paveiktų darbuotojų ir asmenų profesinį 
mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems 
įgyti kitą kvalifikaciją ir prisitaikyti prie 
naujų tvaraus ir kokybiško užimtumo 
galimybių, taip pat pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims ieškant darbo ir 
aktyviai integruojantis į darbo rinką, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti lygias 
galimybes visiems ir pasiekti lyčių 
pusiausvyrą visuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) COVID-19 krizė atskleidė didžiulę 
Sąjungos ir pasaulinės ekonominės 
sistemos priklausomybę nuo ilgų tiekimo 
grandinių. Todėl perėjimas prie išskirtinai 
žiedinės ekonomikos ir būtinybė sudaryti 
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sąlygas perkelti gamybą tam tikruose 
sektoriuose yra pagrindinės Sąjungos 
ilgalaikės ekonomikos ir visuomenės 
atsparumo stiprinimo strategijos, kurią 
vykdant bus sudaryta naujų darbo vietų ir 
vertės kūrimo galimybių visai Sąjungai, 
sudedamosios dalys;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) kadangi anglių gavyba ir 
naudojimas pereinant prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
toliau mažės, ir tai bus konkretus iššūkis 
anglių pramonės regionams, kuriuose 
daugiau kaip 200 000 darbo vietų yra 
tiesiogiai susijusios su anglių pramonės 
veikla, švarios energijos sektorius suteikia 
unikalią galimybę kompensuoti dėl tokio 
perėjimo prarastas darbo vietas 
tvaresnėmis, stabilesnėmis ir 
kokybiškesnėmis darbo vietomis. 
Remiantis Komisijos skaičiavimais1a, iki 
2030 m. anglies regionuose gali būti 
sukurta iki 315 000 darbo vietų diegiant 
švarios energijos technologijas, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 460 000 darbo 
vietų. Tai daugiau kaip dvigubai viršytų 
tiesiogiai su anglių pramone susijusios 
veiklos darbo vietų skaičių ir atitinkamai 
leistų taikyti daugiasektorinį modelį, kuris 
prisidėtų prie energetinio saugumo, darbo 
vietų kūrimo ir ekonominės vertės 
žmonėms ir vietos bendruomenėms 
didinimo;
__________________
1a JRC politikos mokslinio konsultavimo 
ataskaita, „Švarios energijos 
technologijos anglių pramonės 
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regionuose. Darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo galimybės“, 2020

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant TPF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų 
prisidedama prie vyrų ir moterų lygybės 
užtikrinimo ir skatinimo, kaip nustatyta 
SESV 8 straipsnyje. Lyčių lygybės tikslai 
ir moterų ekonominė nepriklausomybė 
turėtų būti laiku ir nuosekliai įtraukta į 
visus veiklos programų planavimo, 
rengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo aspektus ir etapus;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų 

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

(ES) 2020/000 [Taksonomijos reglamente] 
nustatytų kriterijų ir neturi apimti 
sektorių ar veiklos, kurie nesuderinami su 
Paryžiaus susitarimo ir aplinkos apsaugos 
tikslais;

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

Or. en

Pakeitimas 18

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

(12a) gamybinės investicijos į kitas nei 
MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų 
skaičių sukuriant arba remiant daugelio 
darbuotojų perkvalifikavimo galimybes ir 
jei jos nėra perkėlimo priežastis arba 
pasekmė. Tokios investicijos taip pat turi 
atitikti Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] 
[straipsniuose] nustatytus kriterijus. Be 
to, turėtų būti reikalaujama, kad įmonės, 
kurios nėra MVĮ, viešai skelbtų privalomą 
planą pasiekti neutralaus poveikio 
klimatui iki 2040 m. arba anksčiau tikslą 
ir vykdyti savo investicijų tvarumo 
vertinimą siekiant užtikrinti, kad jos 
neturėtų jokio žalingo poveikio aplinkai, 
klimatui ar žalingo socialinio poveikio. 
Investicijos į esamus pramonės 
įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems 
taikoma Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos tik tada, jei jomis prisidedama 
prie perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2040 m. arba 
anksčiau, reikšmingo atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytų 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug kokybiškų ir tvarių 
darbo vietų. Visos tokios investicijos 
turėtų būti atitinkamai pagrįstos 
atitinkamame teritoriniame teisingos 
pertvarkos plane ir neturėtų apimti jokių 
investicijų į iškastinį kurą ir branduolinę 
energiją. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir sanglaudos politiką, parama 
įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos 
valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma 
parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
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pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės. Siekiant užtikrinti, kad fondo 
lėšomis nebūtų apmokamos išlaidos už 
žalos aplinkai ištaisymą, už kurį yra 
atsakinga įmonė pagal atsakomybės už 
žalą aplinkai įsipareigojimą, ir kad jomis 
nebūtų iškraipomos paskatos mažinti 
taršą ir kitokį poveikį aplinkai, parama 
investicijoms, susijusioms su teritorijų 
atkūrimu ir išvalymu, ekosistemų 
atkūrimu ir projektų paskirties keitimu, 
turėtų būti naudojama kaip kraštutinė 
priemonė tik tada, kai jokia įmonė negali 
būti laikoma teisiškai atsakinga už tokių 
veiksmų finansavimą, laikantis SESV 191 
straipsnyje įtvirtinto principo „teršėjas 
moka“;
____________
1a 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 
2003 10 25, p. 32).

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 

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

teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų 
išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, 
laikydamosi savo nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų sukurti esama 
pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą, įtraukią ir iš tiesų 
teisingą pertvarkos strategiją, visi 
atitinkami suinteresuotieji subjektai ir 
partneriai turėtų visapusiškai dalyvauti 
visuose pertvarkos proceso rengimo, 
plėtojimo ir įgyvendinimo etapuose ir 
jiems turėtų būti sudarytos geriausios 
sąlygos veiksmingai dalyvauti atrenkant ir 
įgyvendinant finansuojamus projektus ir 
veiksmus. Atitinkami suinteresuotieji 
subjektai ir partneriai turėtų būti, be kita 
ko, pilietinės visuomenės atstovai, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, 
darbdaviai, darbuotojų grupės, ekspertai, 
mokymo ir mokslinių tyrimų institucijos ir 
bendruomeninės organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2040 m. arba anksčiau, 
visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar 
kita šiltnamio efektą sukeliančiomis 
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sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą 
turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
Komisijos patvirtintų programų (remiamų 
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

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

Or. en

Pakeitimas 21

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 paveiktiems 
asmenims ir teritorijoms vykstant 
Sąjungos perėjimo prie tvaraus, neutralaus 
poveikio klimatui ir jam atsparios, 
efektyvaus išteklių naudojimo ir 
išskirtinai žiedinės ekonomikos iki 
2040 m. arba anksčiau procesui.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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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. Jis turėtų paisyti visa 
apimančių Europos žaliojo kurso tikslų, 
juos skatinti ir remti, visų pirma visos 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
2020/... (Europos klimato teisės akte), kad 
būtų sprendžiami klimato ir 
aplinkosaugos uždaviniai, kartu 
užtikrinant teisingą pertvarką, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje.

Or. en

Pakeitimas 23

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 30 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie turėtų būti 
padidinti papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais, įskaitant galimybę 
perskirti iškastiniam kurui skirtas 
subsidijas, kurios turi būti nutrauktos, 
įvedant naujus tvarius anglies dioksido, 
aviacijos, plastiko, skaitmeninių ir 
finansinių paslaugų mokesčius, sukuriant 
anglies dioksido kainų sureguliavimo 
pasienyje mechanizmą, naudojant 
pajamas iš ES šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos, ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

Or. en
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Pakeitimas 24

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, labai mažas įmones, 
socialines įmones ir darbuotojų 
kooperatyvus, kurie padeda siekti aplinkos 
apsaugos tikslų arba finansuoja tokias 
įmones, jei jos atitinka visus Reglamente 
(ES) 2020/... [Taksonomijos reglamente] 
nustatytus kriterijus, įskaitant:
i) investicijas, kuriomis siekiama grynojo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo tikslo, įskaitant investicijas į 
atsinaujinančiajai energijai skirtos 
švarios inovatyvios technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimą, švaraus 
arba klimato požiūriu neutralaus judumo 
didinimą;
ii) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant žiedinę vertės 
grandinę, atliekų prevenciją, mažinimą, 
veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;

Or. en

Pakeitimas 25

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;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Šis punktas įrauktas į toliau pateiktas paramos darbuotojams priemones.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27

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 žaliąjį finansavimą;

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas jau įtrauktas į pirmiau nurodytas gamybines investicijas, atitinkančias 
Taksonomijos reglamentą.

Pakeitimas 28

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

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, ekosistemų atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, išskyrus prevencinius ir 
taisomuosius veiksmus, kurie turi būti 
vykdomi pagal Sąjungos ir nacionalinėje 
teisėje nustatytą atsakomybę už žalą 
aplinkai, vadovaujantis SESV 191 
straipsnyje įtvirtintu principu „teršėjas 
moka“;

Or. en

Pakeitimas 29

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Punktas jau įtrauktas anksčiau.

Pakeitimas 30

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, 
siekiant užtikrinti, kad jie galėtų 
pasinaudoti užimtumo galimybėmis arba į 
ateitį orientuotuose sektoriuose, kurie 
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tiesiogiai prisideda prie tvarios, 
neutralaus poveikio klimatui ir jam 
atsparios, veiksmingai energiją 
vartojančios ir išskirtinai žiedinės 
ekonomikos, arba slaugos ekonomikos bei 
pagrindiniame viešajame sektoriuje, kartu 
atsižvelgiant į lyčių pusiausvyros 
perspektyvą;

Or. en

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas ir paramą 
darbuotojams kuriant naujas įmones, be 
kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius ir 
sertifikuotas konsultavimo tvarumo srityje 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 32

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.

2a. Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, kurios nurodytos kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus ir laikantis SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytų Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, jei:



PA\1205182LT.docx 27/39 PE650.729v02-00

LT

i) tokios investicijos atitinka Reglamento 
(ES) 2020/... [Taksonomijos reglamento] 
[straipsniuose] nustatytus kriterijus;
ii) tokios įmonės viešai atskleidžia 
moksliškai pagrįstus ir visos įmonės 
mastu taikomus išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslus ir aiškų privalomą 
planą, kaip jos iki 2040 m. arba anksčiau 
taps neutralaus poveikio klimatui 
įstaigomis, ir pateiktų visą susijusią 
informaciją, kad būtų galima patikimai 
nustatyti, kaip jų veikla dera su tikslu 
sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį 
laikantis nacionalinio laipsniško teršalų 
išmetimo nutraukimo tvarkaraščio ir 
Paryžiaus susitarimo tikslų; 
iii) tokios investicijos vertinamos tvarumo 
aspektu siekiant nustatyti, ar jos daro kokį 
nors žalingą poveikį aplinkai, klimatui ar 
socialinį poveikį. Tuo tikslu įmonės 
pateikia patikimą informaciją, 
naudodamosi Komisijos parengtais 
šablonais;
iv) tokios investicijos buvo patvirtintos 
kaip teritorinio teisingos pertvarkos plano 
dalis remiantis informacija, kurios 
reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies h 
ir i punktus, ir kai jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 2b. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, siekiant 
patikslinti pagal 2a dalies ii ir iii punktus 
atskleistinos informacijos turinį ir 
pateikimą.
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Or. en

(Turėtų būti įterpta po 4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos)

Pakeitimas 34

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.

2c. 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.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

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

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusios su iškastinio kuro 
gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu arba kitokio 
kuro, kurio teigiamas poveikis klimatui 
nebuvo pakankamai ir moksliškai įrodytas 
tuo metu, kai buvo pateiktas prašymas 
skirti finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) veiksmai, kurie yra nesuderinami 
su klimato tikslų siekimu arba kurie 
kenkia kitiems aplinkosaugos tikslams, 
kaip numatyta Reglamento 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] 17 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 40

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 

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei teritorijų, kurioms reikalinga 
papildoma parama pertvarkos procesui 
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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.

vykdyti, 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 41

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 
regioninėmis ir vietinėmis 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 reikalinga papildoma 
parama, kad jos galėtų pasiekti 
ekonominę ir socialinę pertvarką, visų 
pirma dėl numatomo darbo vietų 
sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir 
naudojimo sektoriuje ir poreikio 
pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršiausių pramonės įrenginių 
gamybos procesus.

__________________ __________________
17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 



PE650.729v02-00 32/39 PA\1205182LT.docx

LT

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie tvarios, neutralaus 
poveikio klimatui ir jam atsparios, 
veiksmingai energiją vartojančios ir 
išskirtinai žiedinės ekonomikos iki 
2040 m. arba anksčiau proceso 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
aprašymas, įskaitant aiškų privalomą 
iškastinio kuro arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės 
atsisakymo susijusiose teritorijose 
tvarkaraštį ir pagrindinius pertvarkos 
etapus, atitinkančius naujausią 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją;

Or. en

Pakeitimas 43

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) pagal 1 dalį TPF remtinų 
teritorijų, kurioms reikės papildomos 
paramos a punkte nurodytos pertvarkos 
procesui įgyvendinti, nustatymo 
pagrindimas;

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
teritorijose, kurioms reikalinga papildoma 
pertvarkos parama, įskaitant dėl perėjimo 
prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui ir 
jam atsparios, veiksmingai energiją 
vartojančios ir išskirtinai žiedinės 
ekonomikos kylančius socialinio, 
ekonominio poveikio, poveikio aplinkai ir 
su lyčių aspektu susijusius 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 arba bet kokia 
kita struktūrine socialine ir ekonomine 
pertvarka, kuri būtina siekiant pertvarkos 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 45

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 
siekiant susidoroti su dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir jam 
atsparios, veiksmingai energiją 
vartojančios ir išskirtinai žiedinės 
ekonomikos kylančius socialinius, 
ekonominius, poveikio aplinkai ir su lyčių 
aspektu susijusius uždavinius aprašymas;

Or. en
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Pakeitimas 46

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, taip 
pat atitinkamomis Sąjungos strategijomis 
ir įsipareigojimais, vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) išsamus susijusių suinteresuotųjų 
subjektų, su kuriais konsultuotasi 
atitinkamoje teritorijoje, įskaitant 
ekonominius ir socialinius partnerius, 
pilietinės visuomenės atstovus ir 
ekspertus, sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
poveikį ir palengvinant jos vykdymą 
aprašymas;
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Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) jei parama teikiama gamybinėms 
investicijoms į kitas nei 4 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodytas 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;

Or. en

Pakeitimas 50

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 ir jam 
atsparios, veiksmingai energiją 
vartojančios ir išskirtinai žiedinės 
ekonomikos ir dėl jų išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iš esmės 
sumažinamas tiek, kad bus mažesnis už 
atitinkamus santykinius taršos rodiklius, 
nustatytus nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Direktyvą 
2003/87/EB, ir jei tos investicijos 
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reikalingos siekiant apsaugoti didelį 
skaičių darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant, plėtojant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja visi atitinkami suinteresuotieji 
subjektai, ekonominiai ir socialiniai 
partneriai, pilietinės visuomenės atstovai, 
ekspertai, mokymo ir mokslinių tyrimų 
institucijos, darbdaviai, darbuotojų grupės 
ir bendruomeninės organizacijos pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi 
derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis 
strategijomis, atitinkamomis pažangiosios 
specializacijos strategijomis, NEKSVP ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu, 
Sąjungos įsipareigojimais pagal Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, posėdžių protokolai ir sprendimai 
dėl projektų ir veiksmų atrankos 
skelbiami viešai. Rengiant ir plėtojant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
turi būti vykdomos viešos konsultacijos.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Peržiūros nuostata

Ne vėliau kaip iki kitos daugiametės 
finansinės programos laikotarpio vidurio 
peržiūros pabaigos Komisija įvertina, ar 
tikslinga iš dalies keisti šio reglamento 4 
ir 5 straipsnius atsižvelgiant į galimus 
Reglamento 2020/... [Taksonomijos 
reglamento] pakeitimus dėl taikymo srities 
išplėtimo, kad ji apimtų kitą tvarią 
ekonominę veiklą ir veiklą, kuri daro 
didelę žalą aplinkos tvarumui, taip pat dėl 
Tvaraus finansavimo veiksmų plano 
įgyvendinimo raidos. Remdamasi tuo 
vertinimu Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai, prie 
kurios gali pridėti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punktas – Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies a punkto 1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1.1. Numatomo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos proceso 
metmenys, atsižvelgiant į nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų ir kitų esamų pertvarkos planų 
tikslus, kartu pateikiant aiškų privalomą 
iškastinio kuro arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės 
atsisakymo susijusiose teritorijose iki 
2040 m. tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 56

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

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punktas – Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies c punktas – Teksto laukelis [12000]

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

Apie kiekvieną iš šių dviejų sektorių 
nurodyti tokią informaciją: 

Apie kiekvieną iš šių dviejų sektorių 
nurodyti tokią informaciją:

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

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

– ekonomikos įvairinimo potencialą ir 
plėtros galimybes.

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

Or. en

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


