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Pakeitimas 71
Andrea Caroppo

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) 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. Be to, šis 
reglamentas labai padeda įgyvendinti 
būtinus veiksmus siekiant kovoti su didele 
ir staigia defliacija, su kuria ES susidurs 
po COVID-19 pandemijos;

__________________ __________________
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. it

Pakeitimas 72
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
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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;

programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą užtikrinti, kad pasaulinės 
temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 °C, 
ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 
tikslams ir Europos socialinių teisių 
ramsčiui. 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 kuo 
anksčiau, bet ne vėliau kaip iki 2050 m. 
būtų sprendžiami ekonominiai ir 
socialiniai perėjimo prie vien tik 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos uždaviniai, 
taip pat remiami Sąjungos regionai ir 
žmonės, jiems teikiant socialinę, darbo 
rinkos ir ekonominę paramą;

__________________ __________________
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 73
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
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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;

įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, Europos socialinių teisių 
ramstį 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 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje ir būtų 
padengtos ekonominės ir socialinės 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos iki 2050 m. 
sąnaudos, kuomet bet koks likęs išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
kompensuojamas lygiaverčiu absorbavimu;

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

Or. fr

Pakeitimas 74
Stelios Kympouropoulos

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 

(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 
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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;

žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad 
panaudojant tvaraus užimtumo galimybes 
būtų padengtos ekonominės ir socialinės 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet 
bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

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

Or. en

Pakeitimas 75
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) COVID-19 pandemija valstybėse 
narėse daro didelį poveikį sveikatai, 
ekonomikai ir visuomenei ir jos pasekmių 
neįmanoma numatyti. Svarbu išanalizuoti 
padėtį, kurioje atsiduria kiekvienas 
regionas, taip pat parengti prie jo 
ypatumų pritaikytą gaivinimo planą, 
kuriame pirmenybė būtų teikiama 
ekonomikos atgaivinimui ir darbo vietų 
išsaugojimui bei kūrimui, siekiant iš 
naujo apsvarstyti Žaliojo kurso tikslus;

Or. es

Pakeitimas 76
Radan Kanev
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui, vien tik atsinaujinančiaisiais 
ištekliais grindžiamos, labai efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios ir 
žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
Remiantis 2019 m. Europos investicijų 
banko (EIB) klimato apžvalga, 82 proc. 
Sąjungos piliečių ragina teikti konkrečią 
finansinę paramą energetikos pertvarkai. 
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 kelia 
iššūkių, jie vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu galėtų suteikti galimybių 
visiems, jeigu būtų sprendžiami socialiai 
teisingu būdu. Ne visi regionai ir valstybės 
narės pradeda būtiną ir neatidėliotiną 
pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai 
veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra 
didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro 
platesnio masto socialinį, darbo rinkos ir 
ekonominį poveikį regionams, kurie labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro – dujų, 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų – 
ir (arba) šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, taip pat šiuose 
regionuose gyvenantiems žmonėms. 
Dauguma šių regionų yra vieni labiausiai 
klestinčių savo atitinkamose valstybėse 
narėse, bet jeigu pertvarka nebus 
tinkamai valdoma, jų ekonominė ir 
socialinė padėtis gali labai pablogėti. 
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. Todėl itin svarbu 
nedelsiant remti regionus ir subjektus, 
kurių indėlis yra labai svarbus siekiant 
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užtikrinti greitą teisingą pertvarką, 
atitinkančią Sąjungos klimato politikos 
tikslus, kad šis atotrūkis nedidėtų;

Or. en

Pakeitimas 77
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 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. Defliacinis kovos su 
klimato kaita poveikis vidutinės trukmės 
laikotarpiu sukels socialinių ir 
ekonominių sunkumų ir todėl turės ne 
visada teigiamą poveikį aplinkai. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 
pandemija sukels didelį nuosmukį ir, ECB 
nevykdant tinkamos pinigų politikos, 
ilgalaikę defliaciją, ypač svarbu 
sušvelninti Sąjungos klimato politikos 
prociklišką poveikį ir atidėti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtinto tikslo 
įgyvendinimą vėlesniam laikui. Be to, ne 
visi regionai ir valstybės narės pradeda 
perėjimą prie neutralizuoto poveikio 
klimatui 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, taip pat tokių regionų 
darbo rinkai. Todėl ne tik kyla rizika, kad 
klimato politikos srityje pertvarka 
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Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali 
didėti skirtumai tarp regionų, o tai 
neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. it

Pakeitimas 78
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 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. Ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti NUTS 3 regionams, 
kuriuose gyventojų skaičius yra mažesnis 
nei 12,5 gyventojo/km² arba kurių 
gyventojų skaičius 2007–2017 m. kasmet 
vidutiniškai sumažėjo daugiau kaip 
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1 proc., jiems turi būti parengti konkretūs 
regioniniai ir nacionaliniai planai, kuriais 
siekiama pritraukti daugiau žmonių į 
regioną ir skatinti juos jame pasilikti, taip 
pat būtina didinti verslo investicijas ir 
skaitmeninių bei viešųjų paslaugų 
prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 79
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų ir juo 
turi būti užtikrinama tvaraus augimo 
galimybė, naudinga visų teritorijų 
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. 
Įgyvendinant energetikos pertvarką 
niekas neturėtų būti paliktas nuošalyje. 
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, įskaitant poveikį darbo rinkai, 
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 
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Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali 
didėti skirtumai tarp regionų ir socialinė 
nelygybė tarp europiečių, o tai neigiamai 
paveiks socialinės, ekonominės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 80
Margarita de la Pisa Carrión

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) atsižvelgiant į dabartinę Uhane 
atsiradusio viruso sukeltą sveikatos ir 
ekonomikos krizę, būtina atidėti perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui ir 
žiedinės ekonomikos tikslo įgyvendinimą 
ir pirmenybę, kaip svarbiausiam Sąjungos 
politikos tikslui, teikti Europos gamybos 
struktūros išsaugojimui ir atkūrimui. 
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 
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ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. es

Pakeitimas 81
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 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, darbo, 
ekonominį ir kultūrinį poveikį regionams, 
kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, 
ypač nuo anglių, lignito, durpių ir degiųjų 
skalūnų, arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės 
bei kitų energijai imlių pramonės 
sektorių, pvz., plieno, cemento, cheminių 
produktų, stiklo ir transporto, kuriems 
pritaikyti ir modernizuoti bus reikalinga 
didelė parama. 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 
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ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 82
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 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 dėl jų ypatingų 
istorinių ir kultūrinių aplinkybių arba dėl 
griežto taupymo politikos priemonių 
poveikio ekonomikos augimui. Vienų 
pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o 
pertvarka daro platesnio masto socialinį ir 
ekonominį poveikį regionams, kurie labai 
priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik 
kyla rizika, kad klimato politikos srityje 
pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus;

Or. pt
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Pakeitimas 83
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino tikslą ne vėliau kaip iki 
pasiekti, kad ne vėliau kaip 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 vykdant žaliąją pertvarką 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, taip pat jų tiekėjams ir 
paslaugų teikėjams. Todėl ne tik kyla 
rizika, kad klimato politikos srityje 
pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 84
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 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, ir COVID-19 
akivaizdoje vienos nukentėjo labiau už 
kitas, o pertvarka daro platesnio masto 
socialinį ir ekonominį poveikį regionams, 
kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, 
ypač nuo anglių, lignito, durpių ir degiųjų 
skalūnų, arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės. 
Todėl ne tik kyla rizika, kad klimato 
politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks 
skirtingu greičiu, bet ir gali didėti skirtumai 
tarp regionų, o tai neigiamai paveiks 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 85
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų 
neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus. Nors kova su klimato 
kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju 
laikotarpiu bus naudinga visiems ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia 
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 bei sukels 
neigiamą poveikį patiriančių grupių 
socialinį pasipriešinimą klimato politikai;

Or. en

Pakeitimas 86
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

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 

(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 



AM\1204978LT.docx 17/125 PE652.272v01-00

LT

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;

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 ir ES užjūrio 
teritorijų bei šalių, o tai neigiamai paveiks 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 87
Stelios Kympouropoulos

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, 

(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, 
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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;

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 pagrindines mūsų 
Sąjungos vertybes, socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 88
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

(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 (taip pat neigiamą) 
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 
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ir teritorinės sanglaudos tikslus; sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 89
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra 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 kietojo iškastinio kuro, ypač nuo 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės. Todėl ne tik 
kyla rizika, kad klimato politikos srityje 
pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, 
bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o 
tai neigiamai paveiks socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 90
Anne Sander
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems ir dėl jos neturėtų dar 
labiau padidėti atotrūkis tarp teritorijų. 
Reikėtų visapusiškai pasinaudoti TPF 
teikiamomis galimybėmis remti ekonominį 
ir socialinį vystymąsi, susijusį su teritorijų 
pertvarkymu. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės turi nuo pat pradžių 
atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį 
poveikį ir taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams darbo rinkai, 
vietos ekonomikai, įmonėms sušvelninti ir 
suteikti naujų kokybiškų darbo vietų 
kūrimo galimybių. Todėl šiai pertvarkai 
bus svarbus būsimas Sąjungos biudžetas. 
Kita DFP turi būti suteikta galimybė 
įgyvendinti Sąjungos užmojus ir sudarytos 
sąlygos skirti TPF asignavimą, nekeičiant 
esamos Sąjungos politikos;

Or. fr

Pakeitimas 91
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti įtrauki ir socialiai 
priimtina visiems, mažinti nelygybę, 
palaikyti ir stiprinti vietos konkurencinį 
pranašumą ir nieko nepalikti nuošalyje. 
Tokia pertvarka būtų vykdoma laikantis 
Europos žaliojo kurso nekenkimo 
principo ir remiant bet kuriuo atveju 
naudingus sprendimus. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės, o taip pat 
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skirtingi regiono ir vietos veikėjai turėtų 
nuo pat pradžių atsižvelgti į jos socialinį, 
darbo rinkos bei ekonominį poveikį ir 
taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti ir 
teigiamam poveikiui sustiprinti, pvz., 
kuriant naujas, deramas ir tvarias darbo 
vietas ir gerinant oro kokybę. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 92
Sandra Pereira, Marc Botenga

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, teisinga ir socialiai priimtina 
visiems, ji turi užtikrinti teisę į deramas 
darbo sąlygas paveiktiems asmenims, 
siekiant priderinti jų įgūdžius prie naujų 
naujos darbo vietos reikalavimų. Todėl 
tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo 
pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir 
socialinį poveikį ir taikyti visas galimas 
priemones žalingiems padariniams 
kompensuoti. Šiuo atžvilgiu svarbus 
vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

Or. pt

Pakeitimas 93
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
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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;

priimtina visiems, taip pat neatsiejama 
nuo Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimo, kartu užtikrinant 
didėjančią socialinę konvergenciją ir 
nieko nepaliekant nuošalyje. 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, taip pat prisidėti prie šios 
pertvarkos kurdamos naujas tvarias ir 
kokybiškas darbo vietas. Šiuo atžvilgiu 
svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

Or. fr

Pakeitimas 94
Yana Toom, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai 
priimtina visiems. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės turi nuo pat pradžių 
atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį 
poveikį ir taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui. Kalbant apie Teisingos 
pertvarkos fondo įgyvendinimą ir 
naudojimą, valstybės narės turi visų 
pirma skirti dėmesį Europos socialinių 
teisių ramstyje išdėstytiems principams;

Or. en

Pakeitimas 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti socialiai tvari ir 
priimtina visiems, kad padidėtų gerovė ir 
pagerėtų gyvenimo sąlygos. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat 
pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir 
socialinį poveikį ir taikyti visas galimas 
priemones neigiamiems padariniams 
sušvelninti ir teigiamam poveikiui 
sustiprinti, pvz., kuriant naujas, deramas 
ir tvarias darbo vietas. Šiuo atžvilgiu 
svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 96
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 98
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 99
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi sumažinti regionų 
skirtumus, būti teisinga bei įtrauki 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 didesniam naujais pinigais 
papildytam Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 100
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 101
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 102
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

3a. siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiekti TPF tikslai, būtina padidinti ES 
biudžetą ir jo vaidmenį perskirstant 
išteklius efektyviai ekonominei ir 
socialinei valstybių narių konvergencijai 
(taikant struktūrinį, investicinį ir 
sanglaudos finansavimą) bei teikiant 
valstybėms narėms dotacijas (ne 
paskolas), kad būtų remiami jų gamybos 
sektoriai ir skatinamas užimtumas su 
užtikrintomis teisėmis;

Or. pt

Pakeitimas 104
Sandra Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
valstybės narės patiria ekonominių ir 
socialinių sunkumų dėl COVID-19 
pandemijos, būtina stiprinti sanglaudos 
politikos priemones, nustatyti ES biudžeto 
suvaržymų mažinimą ir pereiti nuo 
Komisijos centralizuoto fondų valdymo 
prie bendro valdymo įtraukiant valstybes 
nares. Valstybės narės turėtų galėti laisvai 
perskirstyti asignavimus tarp fondų, 
biudžeto eilučių ir prioritetų, 
atsižvelgdamos į savo ekonominius ir 
socialinius poreikius ir nepriklausomai 
nuo paramos telkimo pagal temas tikslų 
bei kitų ES makroekonominių ir (arba) 
politinių sąlygų;

Or. pt
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Pakeitimas 105
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Monica 
Semedo, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti socialines ir ekonomines 
perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos 
biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu, pagrindinį dėmesį skiriant 
socialinio poveikio investicijoms ir 
orientuojantis į tuos regionus ir 
visuomenės sritis, kurie pereinamuoju 
laikotarpiu patirtų didžiausią ekonominio 
nestabilumo pavojų;

Or. en

Pakeitimas 106
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Sąjunga 
turėtų padėti regionams ir juose 
gyvenantiems žmonėms pereinant prie 
Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ir 
juos remti, sutelkiant Sąjungos biudžeto 
išlaidas klimato kaitos, sanglaudos ir 
socialinių tikslų srityje visais atitinkamais 
lygmenimis;
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Or. en

Pakeitimas 107
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 108
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 109
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
padėti šalinti neigiamas socialines ir 
ekonomines perėjimo prie Sąjungos 
neutralaus poveikio klimatui, taip pat 
COVID-19 krizės pasekmes, sutelkiant 
Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

Or. it

Pakeitimas 110
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 111
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 112
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 113
Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) šis TPF yra dalis platesnės 
apimties Tvarios Europos investicijų 
plano, kuriuo siekiama patenkinti 
nemažus finansinius poreikius ir skirti 
papildomų investicijų, reikalingų Europos 
žaliojo kurso tikslams įgyvendinti, todėl 
bus gerokai viršyta gruodžio mėn. 
Komisijos konservatyviai nustatyta 
260 mlrd. EUR suma, nes, kaip jau 
nurodė Komisija, ją nustatant nebuvo 
atsižvelgta, pvz., į investicijas, reikalingas 
prisitaikymui prie klimato kaitos ir kitiems 
su aplinka susijusiems uždaviniams, pvz., 
biologinei įvairovei, arba viešosioms 
investicijoms socialinėms sąnaudoms 
padengti. Todėl reikės padidinti šį skaičių 
papildoma 100–150 mlrd. EUR per metus 
suma aplinkos apsaugai ir išteklių 
valdymui bei 142 mlrd. EUR per metus 
suma socialinėms investicijoms. Esmingo 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo kaina dabar yra daug 
mažesnė nei išlaidos, kurias lemia klimato 
kaitos poveikis. Europos Komisija taip pat 
jau apskaičiavo, kad investicijų deficitas 
nuo 2021 m. siektų 529 mlrd. EUR per 
metus (viešųjų ir privačiųjų), 
vadovaujantis scenarijumi, kad 2030 m. 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis bus sumažintas 47 proc., ir tai 
neatitinka didesnių naujų tikslų, 
paskelbtų naujajame pasiūlyme dėl 
klimato kaitos teisės akto. ES biudžetas ir 
TPF tikrai nėra vienintelės priemonės, 
kuriomis galima panaikinti šį šimtų 
milijardų eurų trūkumą per metus, tačiau 
šiuo atžvilgiu jos turi atlikti esminį 
vaidmenį;
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Or. en

Pakeitimas 114
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 – remti veiksmus, kuriais siekiama 
teisingos ir efektyvios energetikos 
pertvarkos pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir 
sušvelninti neigiamą su klimato kaita 
susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas, 
bendruomenes ir susijusius darbuotojus. 
Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF 
remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai 
prisidedama prie teisingos energetikos 
pertvarkos įgyvendinimo ir pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant 
investicijas į mažataršę įperkamos 
energijos gamybą, vietos ekonomikos 
įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant 
neigiamą poveikį užimtumui. Tai matyti iš 
konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 115
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – ne tik sušvelninti neigiamą su 
klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, 
bet ir sukurti bei sustiprinti teigiamą 
poveikį ateityje, remiant labiausiai 
paveiktas teritorijas ir jose gyvenančius 
žmones, MVĮ, novatoriškus pramonės 
sektorius ir žemės ūkį, o ypač – susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
palengvinimo ir skatinimo, kuriant naujas 
tvaraus užimtumo galimybes, švelninant 
neigiamas socialines pasekmes ir 
finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą, 
tvarumą ir modernizavimą. Tai matyti iš 
konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 116
Anne Sander

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 

(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, kad būtų užtikrinta 



AM\1204978LT.docx 35/125 PE652.272v01-00

LT

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;

ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda ir suteikta naujų ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių. 
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, 
darbuotojams ir įmonėms. Tai matyti iš 
konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. fr

Pakeitimas 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus bei sukuriant subalansuotą 
socialinę ir ekonominę pertvarką, kurią 
vykdant neatsirastų ar nebūtų padidinta 
socialinio nesaugumo ar nestabilios 
verslo aplinkos rizika. 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 



PE652.272v01-00 36/125 AM\1204978LT.docx

LT

Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 118
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 119
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 120
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

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 

(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, įskaitant 
užjūrio šalis ir teritorijas, ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
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bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

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

Or. en

Pakeitimas 121
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos ir dėl 
COVID-19 kilusios krizės poveikio 
mažinimo kuriant naujas užimtumo 
galimybes bei finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą. 
Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. it

Pakeitimas 122
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 123
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant 
labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 

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

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

Or. pt

Pakeitimas 124
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant sumažinti tradicijų ir 
inovacijų socialinį disbalansą ir įtampą, 
kuriuos lemia esminės struktūrinės 
permainos, kaip antai, dabartinė 
pertvarka, ir atsižvelgiant į tai, kad 
aplinkosauginėms ir ekologinėms 
permainoms būtini socialiniai ir elgsenos 
pokyčiai, kurių siekiant būtina suvokti 
žmonių poreikius ir troškimus, TPF 
socialinis tvarumas turi būti būtina 
tvaraus vystymosi, kuris yra Europos 
žaliojo kurso pagrindas, sąlyga. 
Atsižvelgiant į tai, kad visuomenė ir gamta 
yra giliai tarpusavyje susijusios, 
sėkmingas, tikrai nieko nepaliekantis 
nuošalyje ir ilgalaikiu požiūriu socialiai 
teisingas paradigmos pokytis pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turėtų būti grindžiamas 
dinamišku socialinio, ekonominio ir 
aplinkosauginio tvarumo santykiu. 
Siekiant prisidėti prie tvarios socialinės 
plėtros, kad būtų pasiektas ilgalaikis 
aplinkos ir ekonominis tvarumas, ir kartu 
sustiprinti Europos socialinį modelį kaip į 
ateitį orientuotą turtą, TPF turėtų skatinti 
lygybę ir gerovę, socialinę sanglaudą ir 
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saugumą, skirtingų ir tų pačių kartų 
solidarumą bei turto perskirstymą, lygias 
galimybes patenkinti pagrindinius 
poreikius, gauti socialines paslaugas ir 
išteklius, deramą pragyvenimo lygį, 
kokybiškas darbo vietas, socialiai tvarias 
įmones, piliečių įtraukimą ir dalyvavimą 
priimant sprendimus bei dabartinės ir 
būsimos kartos ryšio su vieta ir 
bendruomene jausmą. Šiuo tikslu TPF 
turėtų pasikliauti galiojančiais socialinio 
tvarumo rodikliais ir daugiamate 
lyginamąja analize, kad būtų galima 
veiksmingai nukreipti ir stebėti jo 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 125
Andrea Caroppo

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) TPF turėtų svariai prisidėti prie 
defliacinio kovos su klimato kaita 
poveikio švelninimo, ypatingą dėmesį 
skiriant labiausiai nukentėjusiems 
ekonomikos sektoriams ir regionams;

Or. it

Pakeitimas 126
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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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 Europos 
žaliajame kurse pateikta vizija, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie lengvesnės ir teisingos 
energetikos pertvarkos. TPF nuosavo 
paketo ištekliais ir savanoriškai iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus prisidėta prie 
klimato veiksmų integravimo ir bendros 
siektinos reikšmės dėl 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų klimato tikslams remti 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 127
Radan Kanev

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 

(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 sukurti 
galimybes labiau klestinčiam ir 
įtraukesniam bei sveikesniam ir 
ekologiškesniam žemynui, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo ir pertvarkyti bei 
modernizuoti vietos ekonomiką bei 
paspartinti perėjimą prie neutralaus 
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prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

poveikio klimatui, vien tik 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos kuo anksčiau, bet ne vėliau 
kaip 2050 m. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 128
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 ir turėtų priklausyti nuo ES 
tikslo dėl neutralaus poveikio klimatui iki 
2050 m. ir dėl tarpinių tikslų priėmimo. 
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;
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Or. en

Pakeitimas 129
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 130
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

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 

(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 
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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;

integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 
25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 131
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, prieiga prie TPF neturėtų 
priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų užkirstas kelias šių lėšų 
naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų suderinti su sanglaudos 
finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir taip būtų sukurta 
papildoma našta.
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Pakeitimas 132
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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. Nauji TPF nuosavo paketo 
ištekliai yra papildomi esamai politikai ir 
prisideda prie investicijų, kurių reikia 
bendrai siektinai reikšmei – 25 proc. 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir ESF+ 
perkeltus išteklius būtų galima 
savanoriškai panaudoti TPF 
intervencijoms papildyti;

Or. en

Pakeitimas 133
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 134
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 135
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, 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 prisidėta prie 
šios siektinos reikšmės įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 136
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant sušvelninti perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui poveikį, TPF 
finansiniai asignavimai turėtų būti 
skiriami atskirai, nepriklausomai nuo kitų 
ES struktūrinių ir investicijų fondų 
asignavimų. Prieiga prie TPF neturėtų 
priklausyti nuo perkėlimų iš kitų ES 
fondų. Tokia nepriklausoma prieiga 
suteiks TPF galimybę tinkamai veikti, 
pasiekti laukiamų rezultatų ir užtikrinti 
nuspėjamumą paramos gavėjams;

Or. en

Pagrindimas

Nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, prieiga prie TPF neturėtų 
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priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų užkirstas kelias šių lėšų 
naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų suderinti su sanglaudos 
finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir taip būtų sukurta 
papildoma našta.

Pakeitimas 137
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi TPF yra Europos žaliojo 
kurso dalis, finansiniai asignavimai pagal 
TPF turėtų priklausyti nuo valstybės 
narės įsipareigojimo pasiekti poveikio 
klimatui neutralumą iki 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 139
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai gali papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius. 
Svarbu pripažinti, kad ne visiems 
regionams ir bendruomenėms perėjimas 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos bus toks pat 
naudingas, o jos socialinis ir ekonominis 
pėdsakas, įskaitant gerovę ir darbo vietas, 
priklausys nuo įvairiausių veiksnių. 
Prognozuojamu pereinamuoju laikotarpiu 
išaugusios užimtumo galimybės įvairiuose 
regionuose bus labai nevienodos, nes 
naujos darbo vietos atsinaujinančiųjų 
išteklių energetikos sektoriuje laiko ar 
geografiniu požiūriu nebūtinai tiksliai 
atitinka prarastas darbo vietas. Todėl 
svarbu, kad pagal TPF įgyvendinamas 
biudžetas ir veikla neturėtų neigiamos 
įtakos lėšoms pagal Sąjungos sanglaudos 
politiką, ir svarbu užtikrinti, kad šios lėšos 
būtų nukreiptos dėl pertvarkos 
nukentėjusių regionų ekonomikos 
gaivinimui;

Or. en

Pakeitimas 140
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius ir 
turėtų būti orientuoti konkrečiai perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos uždaviniui 
labiausiai nuo anglių ar kito tokio 
netvaraus kuro priklausomuose 
regionuose, pvz., regione Jiu Valley, 
pirmenybę teikiant socialinio poveikio 
investicijoms, kuriomis būtų remiama 
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verslo plėtra ir teigiamas socialinių 
rodiklių vystymas, stengiantis išvengti 
socialinio sukrėtimo arba staigaus įmonių 
uždarymo ar žmogiškojo kapitalo 
praradimo ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo pažeidžiamuose regionuose;

Or. en

Pakeitimas 141
Radan Kanev

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, taip 
pat nacionalines ir regionines investicijas 
bei privatųjį kapitalą ir jokiu būdu 
neturėtų pakeisti tokių investicijų;

Tačiau TPF ištekliais turėtų būti 
prisidedama prie naujos, modernizuotos ir 
tvarios sanglaudos politikos, skirtos į 
ateitį orientuotiems, ekologiškiems ir 
skaitmeniniams užimtumo modeliams, o 
ne neveiksmingoms vyriausybių 
išlaidoms;

Or. en

Pakeitimas 142
Anne Sander

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. Todėl 
kita DFP turi būti plataus užmojo ir ja 
turi būti sudarytos sąlygos įgyvendinti 
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nustatytus tikslus. Skiriant TPF 
asignavimą jokiu būdu neturi būti 
daromas neigiamas poveikis esamiems 
fondams;

Or. fr

Pakeitimas 143
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius ir 
turėtų būti naudojami kaip jų priedas, 
jokiu būdu nesumažinant pagal pastarąją 
turimų išteklių ir nepakenkiant jos 
dabartiniams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 144
Stelios Kympouropoulos

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. Dėl 
to, kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti 
mažinamas finansavimas fondams, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) 
.../…(naujasis BNR) arba perkeliamos 
lėšos iš tų fondų;

Or. en
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Pakeitimas 145
Sandra Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai galėtų papildyti pagal 
geriau finansuojamą sanglaudos politiką 
turimus išteklius, kad būtų užtikrintas 
lankstus valstybių narių ir paramos 
gavėjų vykdomas paramos įgyvendinimas;

Or. pt

Pakeitimas 146
Stelios Kympouropoulos

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 
regioninėse programose, kuriomis 
siekiama optimaliai panaudoti privatųjį 
kapitalą;

Or. en

Pakeitimas 147
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) nauji TPF ištekliai turėtų papildyti 
pagal sanglaudos politiką turimus išteklius;
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Or. en

Pakeitimas 148
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl 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, be kita ko, 
joms remiant iškastinio kuro ekonomikos 
alternatyvas per biologiniu pagrindu 
veikiančią žiedinę ekonomiką, sudarančią 
galimybes naujoms darbo vietoms, 
regionų ekonominei plėtrai, stipresnei 
teritorinei sanglaudai ir stipresnei vietos 
kaimų ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 149
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra ne tik iššūkis, bet 
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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;

ir didžiulė galimybė visiems. Regionams, 
kurie vis dar labai priklauso nuo iškastinio 
kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta ir (arba) kurios turės 
būti modernizuotos siekiant perėjimo prie 
poveikio klimatui neutralumo ir kurios 
neturi finansinių priemonių, reikės 
papildomos paramos. Todėl TPF turėtų 
aprėpti visą Sąjungą, bet jo finansinių 
išteklių paskirstymas turėtų atitikti regionų 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo kuo skubiau, bet ne 
vėliau kaip iki 2050 m., pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 150
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. 
Todėl, atsižvelgiant į dabartinę krizę ir kol 
nebus atkurtas iki krizės buvęs 
ekonomikos ir užimtumo lygis, būtina 
vengti bet kokių permainų gamybos 
srityje, kurios dar labiau pakenktų 
Europos darbo rinkai. TPF turėtų aprėpti 
visas valstybes nares, bet jo finansinių 
išteklių paskirstymas turėtų atitikti 
valstybių narių pajėgumą finansuoti 
būtinas investicijas, reikalingas perėjimui 
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prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Or. es

Pakeitimas 151
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. Šiuo 
atžvilgiu ypatingą dėmesį reikia skirti salų 
arba kalnų vietovėms, kuriose dėl 
gyventojų skaičiaus sunkiau įgyvendinti 
energetikos pertvarką siekiant neutralaus 
poveikio klimatui. Todėl TPF turėtų 
aprėpti visas valstybes nares, bet jo 
finansinių išteklių paskirstymas turėtų 
atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti 
būtinas investicijas, reikalingas perėjimui 
prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 152
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
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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;

valstybėms narėms ir regionams. 
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, kaip ir 
darbuotojams, kuriems reikės kelti 
kvalifikaciją ir reikės pagalbos ieškant 
darbo vietų ekologiškuose sektoriuose, ir 
kurios neturi finansinių priemonių, bus 
ypač sunku. Todėl TPF turėtų aprėpti visas 
valstybes nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 153
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis daugumai 
ES regionų. Valstybėms narėms, kurios 
labai priklauso nuo iškastinio kuro arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės, kurių turės būti 
laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
skirti pagalbinius finansavimo planus, 
kad joms būtų lengviau modernizuotis ir 
pereiti 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 kuo skubiau, bet ne 
vėliau kaip iki 2050 m., pasiekti;
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Or. en

Pakeitimas 154
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms, tačiau kartu juo 
suteikiama galimybių kurti tvarias ir 
kokybiškas darbo vietas ateities 
sektoriuose. 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;

Or. fr

Pakeitimas 155
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo kietojo 
iškastinio kuro arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, 
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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;

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 , taip pat jų 
ekonomikos priklausymo nuo iškastinio 
kuro lygį;

Or. en

Pakeitimas 156
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 157
Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 158
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms, vietos, regioniniams 
subjektams ir ekonominei struktūrai. 
Valstybėms narėms ir teritorijoms, 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 
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pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

Or. fr

Pakeitimas 159
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 reikalauja didelių 
investicijų ir 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 kurias reikės 
modernizuoti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. TPF 
paketo finansinių išteklių paskirstymas 
turėtų atitikti valstybių narių pajėgumą 
finansuoti nukentėjusiems regionams 
būtinas investicijas, reikalingas perėjimui 
prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 160
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. TPF turėtų remti teritorinę 
investicijų sklaidą (nuo žemės ūkio ir 
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pramonės produkcijos iki energijos 
gamybos centrų), užtikrinant sanglaudą ir 
subalansuotą gyventojų skaičių 
teritorijoje, išvengiant valstybių narių 
skirtumų, ir, priešingai, skatinant jų 
konvergenciją;

Or. pt

Pakeitimas 161
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato, socialinius ir aplinkos 
apsaugos prioritetus. Investicijų sąraše 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
investicijoms, kuriomis remiami žmonės, 
darbo vietų kūrimas ir vietos ekonomikos 
modernizavimas, kartu išsaugant 
užimtumo lygį ir pramonės pajėgumus, ir 
kurios yra tvarios vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Europos socialinių teisių ramsčio ir 
Europos žaliojo kurso tikslus, kartu 
apsaugant, išsaugant ir puoselėjant 
Sąjungos gamtinį kapitalą ir gerinant 
sveikatą bei gerovę, atsižvelgiant į su 
aplinka susijusią riziką ir poveikį. 
Finansuojami projektai turėtų padėti ne 
vėliau kaip iki 2050 m. pereiti prie 
efektyviai išteklius naudojančios, 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių, dujų, naftos ir 
degiųjų skalūnų arba šio iškastinio kuro 
gavybos sektoriams, parama turėtų būti 
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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;

griežtai susieta su laipsnišku tokios veiklos 
nutraukimu, siekiant išsaugoti ir 
sustiprinti jų galimybes šiuolaikiniuose 
energetikos sprendimuose ir sektoriuose, 
ir dėmesys turėtų būti skiriamas darbo 
vietų kūrimui ir vietos ekonomikos 
atsparumo didinimui, kad būtų 
sprendžiamos problemos dėl potencialiai 
prarastų darbo vietų. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, inovacijas darbo vietoje, 
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 turėtų būti skiriamas 
principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ įgyvendinimui 
visuose sprendimuose dėl investicijų, taip 
pat ekologiškiems sektoriams, pvz., 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba 
bet kuriems sektoriams, kuriuose 
remiamas, propaguojamas ir skatinamas 
efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė 
ekonomika, ir tiems, kuriuose skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse. Tokios 
priemonės turėtų skatinti kurti žaliąsias 
tvarias ir deramas darbo vietas, mažinti 
neigiamas socialines pasekmes ir 
paspartinti perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos 
ne vėliau kaip iki 2050 m.;

__________________ __________________
13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 

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

neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ 
(COM(2018)773 final).

Or. en

Pakeitimas 162
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti laipsniškai 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 
ilgainiui 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 atitinkamų darbuotojų 
įgūdžių lygį ir išvengiant aplinkos būklės 
blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip pat 
turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 



AM\1204978LT.docx 65/125 PE652.272v01-00

LT

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;

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. Iš tokių 
investicijų taip pat turėtų būti galima 
finansuoti žinių ir analizės išlaidas, 
patirtas pereinamojo laikotarpio metu ir 
ypač po jo, kad būtų lengviau pasiekti 
tikslą sėkmingai pertvarkyti MVĮ ir 
išsaugoti pakeltos ir pakeistos 
kvalifikacijos darbuotojus;

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

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

Or. en

Pakeitimas 163
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
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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;

Europos socialinių teisių ramsčio ir 
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, 
kokybiškų darbo vietų kūrimu ir socialine 
pažanga. 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;

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

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

Or. en

Pakeitimas 164
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramsčio principus. Į investicijų 
sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, 
kuriomis remiama vietos ekonomika ir 
socialinės inovacijos ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui, žiedinės ir 
tvarias darbo vietas kuriančios 
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, taip pat skatinant 
energijos vartojimo efektyvumą, šiuo 
tikslu ypač daug dėmesio skiriant 
energijos nepritekliaus klausimui. 
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 
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ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

Or. fr

Pakeitimas 165
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl 
to mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
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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;

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 žinių ir inovacijų 
bendruomenių kūrimui, pabrėžiant 
skaitmeninimą ir junglumą, vadovaujant 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutui, suburiant mokslinių tyrimų 
centrus, verslus, universitetus ir vietos bei 
regionines valdžios institucijas, kad būtų 
pasiekta pažangi ir tvari pertvarka, nes 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie tvarios, neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir 
prie tokio perėjimo prisideda;

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

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

Or. en

Pakeitimas 166
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 

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

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

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

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

ekonomikos ateities vizija“ 
(COM(2018)773 final).

Or. en

Pakeitimas 167
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, kartu mažinant su tuo susijusį 
socialinį ir ekonominį poveikį bei 
pasekmes darbuotojams ir ekonominei 
struktūrai. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos, siekiant užtikrinti tvarų 
ekonomikos augimą. Nuosmukį 
patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, 
energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo 
iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu ir dėl to 
mažėjančiu užimtumu. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, kartu išlaikant ir didinant 
užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
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tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 168
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 

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

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 
paveiktų regionų pramonės pertvarkymu, 
kad būtų išvengta struktūrinio užimtumo 
mažėjimo. Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
nauja veikla diegiant naujas technologijas, 
naujus procesus ar produktus, kurie padėtų 
žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumui iki 2050 m. tikslą, kartu 
išlaikant ir didinant užimtumo su 
užtikrintomis teisėmis lygį ir išvengiant 
aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir 
moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių 
technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo 
ir junglumo srityse, jei tokios priemonės 
padeda mažinti neigiamą perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo 
prisideda;

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

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

Or. pt

Pakeitimas 169
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršiems 
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 taršios veiklos 
nutraukimu ir, kai įmanoma, su jos 
pertvarkymu į naują mažiau taršią veiklą. 
Kalbant apie sektorių pertvarkymą, parama 
turėtų būti skatinama nauja veikla diegiant 
naujas rinkai paruoštas ir ekonomiškai 
efektyvias 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, remiant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, 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;
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__________________ __________________
13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 
773 final).

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

Or. en

Pakeitimas 170
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
įtraukti profesiniai mokymai, orientuoti į 
žaliąsias darbo vietas, kad būtų 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, 
užtikrinant mažai taršų energijos šaltinį ir 
dėl to mažėjantį išmetamų teršalų lygį. 
Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
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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;

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 171
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

remiamas naujų darbo vietų kūrimas ir 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu 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 sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato tikslus ir 
ES poveikio klimatui neutralumui iki 
2050 m. tikslą13, jeigu bus išlaikytas ir 
didinamas užimtumo lygis ir išvengta 
aplinkos būklės blogėjimo. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir 
moksliniai tyrimai, ir susijusių pažangių ir 
tvarių technologijų diegimui, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį;

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

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

Or. it
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Pakeitimas 172
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų 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 socialinio 
poveikio investicijoms ir 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;

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

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

Or. en

Pakeitimas 173
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos investicijos, kuriomis remiama 
vietos ekonomika ir kurios yra tvarios 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems 
sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos 
iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų 
arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti susieta su 
teritoriniame teisingos pertvarkos plane 
aiškiai išdėstyta laipsniško tokios veiklos 
nutraukimo strategija. Kalbant apie 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršių sektorių pertvarkymą, parama turėtų 
būti skatinama nauja veikla diegiant naujas 
technologijas, naujus procesus ar 
produktus, kurie padėtų žymiai sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
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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;

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, junglumo ir išmaniojo 
judumo srityse, jei tokios priemonės 
padeda mažinti neigiamą perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo 
prisideda.

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

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

Or. en

Pakeitimas 174
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) TPF taip pat turėtų būti 
naudojamas siekiant remti investicijas į 
socialinius, švietimo, sveikatos ir kultūros 
projektus, visų pirma regionuose, kurie 
yra priklausomi nuo daug anglies 
dioksido išskiriančios ekonomikos ir 
kuriuos paveikė struktūrinis perėjimas 
prie efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
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ekonomikos. Galimybių nelygybė 
reikalavimus atitinkančiuose regionuose 
visų pirma daro poveikį galimybėms gauti 
švietimo, kultūros, bendruomenės, 
sveikatos priežiūros ir socialines 
paslaugas. Stiprios vietos bendruomenės, 
suburiančios kelias skirtingas kartas, 
kūrimas ir pažeidžiamų grupių integracija 
į visuomenę be diskriminacijos gali 
padidinti ekonomines galimybes 
sustiprinti socialinę pažangą bei visiems 
užtikrinti teisingą pertvarką. Tai padėtų 
užtikrinti, kad pertvarkomuose regionuose 
gyvenantys žmonės, įskaitant tuos, kurie 
veikia socialinės ekonomikos srityje ir 
kurie yra labai svarbūs vietos ekonomikos 
plėtrai ir socialinei rinkos ekonomikai, 
galėtų naudotis kokybiškomis viešosiomis 
paslaugomis ir visuotinės svarbos 
paslaugomis, siekiant paremti socialiniu 
požiūriu teisingą pertvarką, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 175
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) TPF taip pat turėtų būti 
naudojamas siekiant remti investicijas į 
socialinius, švietimo, sveikatos ir kultūros 
projektus, visų pirma regionuose, kurie 
yra priklausomi nuo daug anglies 
dioksido išskiriančios ekonomikos ir 
kuriuos paveikė struktūrinis perėjimas 
prie efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos. Galimybių nelygybė 
reikalavimus atitinkančiuose regionuose 
visų pirma daro poveikį galimybėms gauti 
švietimo, kultūros, bendruomenės, 
sveikatos priežiūros ir socialines 



PE652.272v01-00 82/125 AM\1204978LT.docx

LT

paslaugas. Stiprios vietos bendruomenės 
kūrimas ir pažeidžiamų grupių integracija 
į visuomenę be diskriminacijos gali 
padidinti ekonomines galimybes ir visiems 
užtikrinti teisingą pertvarką. Tai padėtų 
užtikrinti, kad pertvarkomuose regionuose 
gyvenantys žmonės, įskaitant tuos, kurie 
veikia socialinės ekonomikos srityje ir 
kurie yra labai svarbūs vietos ekonomikos 
plėtrai ir socialinei rinkos ekonomikai, 
galėtų naudotis kokybiškomis viešosiomis 
paslaugomis ir visuotinės svarbos 
paslaugomis, siekiant paremti socialiniu 
požiūriu teisingą pertvarką, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 176
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant kovoti su klimato kaita ir 
sukurti neutralaus poveikio klimatui 
ekonomiką, TPF turėtų remti stiprios 
žiedinės bioekonomikos ir būtinų įgūdžių, 
žinių, inovacijų ir naujų verslo modelių 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 177
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką, 
ypač daug dėmesio skiriant 
nesimokančiam, nedirbančiam ir 
mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui 
(NEET). Reikėtų pabrėžti, kad Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas (EGF), kuris yra Europos 
solidarumo priemonė, taip pat rems 
darbuotojus, praradusius darbą dėl 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos, jiems 
persikvalifikuojant, dalyvaujant 
mokymuose ir reintegruojantis į darbo 
rinką. Šiuo požiūriu, siekiant bendrų 
tikslų, TPF turėtų būti įgyvendinamas 
taip, kad atitiktų EGF veiksmus, skirtus 
valstybių narių darbuotojams;

Or. fr

Pakeitimas 178
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti asmenų grupes, 
kurioms labiausiai reikia paramos 
įgyvendinant su klimato kaita susijusią 
pertvarką, TPF taip pat turėtų apimti 
paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą, ypatingą dėmesį 
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užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

skiriant pažeidžiamiausiems asmenims, 
kaip apibrėžta [ESF+ reglamente], 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių ir užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą visuose sektoriuose, taip pat 
teikti aktyvios darbo rinkos ir įgūdžių 
ugdymo politikos priemones, skirtas į 
ateitį orientuotiems sektoriams ir 
užimtumui, pagalbą pertvarkos 
paveiktiems asmenims ir individualizuotą 
pagalbą visų kategorijų darbo ieškantiems 
asmenims ieškant darbo bei užtikrinti 
visoms asmenų grupėms vienodas 
galimybes įsitraukti į darbo rinką be 
diskriminacijos ir aktyviai integruotis į 
darbo rinką, kartu remiant projektus, kai 
įmonę išperka darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 179
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką. 
Nepaprastai svarbu sutelkti pastangas į 
paveiktų regionų ekonomikos gaivinimą, 
o ne tikėtis darbuotojų judumo ir 
rizikuoti, kad sumažės gyventojų skaičius. 
Visų pirma dėmesys turėtų būti skiriamas 
kvalifikacijos keitimui, atsižvelgiant į 
regiono darbo rinkos poreikius, ypač į 
mokymą darbo vietoje arba derinant 
darbui ir mokymui skiriamą laiką;
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Or. en

Pakeitimas 180
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių kuriant kokybiškas 
darbo vietas žaliuosiuose sektoriuose, taip 
pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims 
ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į 
darbo rinką. Pagalba turėtų būti suteikta 
per atitinkamą laiką, siekiant užtikrinti 
kvalifikacijos kėlimo ir keitimo galimybes 
darbuotojams, kol jie dar nepapildė 
bedarbių gretų;

Or. en

Pakeitimas 181
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką. Be 
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to, Komisija raginama remti valstybes 
nares ir regionus, kad būtų sukurtos 
konkrečiam laikui ir konkrečiai vietai 
pritaikytos palankios sąlygos tokioms 
ekosistemoms, kurios galėtų pritraukti ir 
išlaikyti novatoriškas įmones;

Or. en

Pakeitimas 182
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką. 
Siekiant visiškai išnaudoti tarpvalstybinės 
darbo rinkos potencialą, kaimyninių 
valstybių narių nacionalinės, regioninės ir 
vietos valdžios institucijos turėtų 
bendradarbiauti pasienio regionuose, kad 
padėtų nukentėjusiems darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 183
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
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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;

kaita susijusios pertvarkos, TPF turėtų visų 
pirma siekti tobulinti ir panaudoti jų 
esamus profesinius ir mokomuosius 
gebėjimus, taip pat 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;

Or. en

Pakeitimas 184
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 185
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
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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;

kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių ir įgyti naujų žaliajai 
ekonomikai tinkamų įgūdžių, taip pat 
pagalbą darbo ieškantiems asmenims 
ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į 
darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 186
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 187
Andrea Caroppo

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 

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai nukentėję dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
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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;

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;

Or. it

Pakeitimas 188
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie 
naujos užimtumo padėties ir palengvinti 
aktyvią jų integraciją į darbo rinką, 
užtikrinant, kad keisdami darbo vietą jie 
nenukentėtų;

Or. pt

Pakeitimas 189
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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, 

(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, 
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siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą ir 
konsultacijas darbo ieškantiems asmenims 
ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į 
darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 190
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) TPF turi atlikti svarbų vaidmenį 
švelninant socialines pasekmes 
neapsiribojant ekonomika ir neturėtų būti 
vien tik verslo investicijų priemonė. 
Pertvarka gali sudaryti sunkumų 
paveiktiems regionams ir juose 
gyvenantiems žmonėms. Rizika apima ne 
tik darbo vietų praradimą, bet ir vietos 
mokestinių pajamų praradimą, taip pat 
darbuotojų migraciją, paliekant jaunus ir 
vyresnio amžiaus žmones ir galbūt 
nutraukiant kai kurių paslaugų teikimą 
(visų pirma angliakasiams). Todėl 
investicijos į socialinę infrastruktūrą, 
siekiant užtikrinti aukšto lygio paslaugas 
paveiktose vietovėse gyvenantiems 
žmonėms ir kompensuoti paslaugų 
praradimą, yra pagrindinis dėmuo 
siekiant užtikrinti socialiniu požiūriu 
teisingą pertvarką, nė vieno nepaliekant 
nuošalyje. TPF visų pirma turėtų imtis 
priemonių užkirsti kelią ekonomikos 
nuosmukiui ir užtikrinti, kad vietos 
gyventojai remtų pokyčius ir būtų 
gerinama vietos bendruomenės subjektų 
veikla ir infrastruktūra, susijusi su 
sveikatos priežiūros ir socialinėmis 
paslaugomis bei vietos demokratija;

Or. en
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Pakeitimas 191
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant TPF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų gerbiama 
ir skatinama moterų ir vyrų lygybė pagal 
SESV 8 straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad 
svarbu laiku ir nuosekliai į visus veiksmų 
programų rengimo, stebėsenos, 
įgyvendinimo ir vertinimo aspektus ir 
etapus įtraukti lyčių lygybės tikslus, kartu 
užtikrinant, kad būtų imamasi konkrečių 
veiksmų siekiant skatinti lyčių lygybę, 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą ir moterų ekonominę 
nepriklausomybę, švietimą ir įgūdžių 
tobulinimą bei smurtą patyrusių moterų 
reintegraciją į darbo rinką ir visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 192
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) TPF turi atlikti svarbų vaidmenį 
švelninant socialines pasekmes 
neapsiribojant ekonomika ir neturėtų būti 
vien tik verslo investicijų priemonė. 
Pertvarka gali sudaryti sunkumų 
paveiktiems regionams ir juose 
gyvenantiems žmonėms, ypač 
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pažeidžiamiausiems. Rizika apima ne tik 
darbo vietų praradimą, bet ir vietos 
mokestinių pajamų praradimą, protų 
nutekėjimą, taip pat darbuotojų migraciją, 
paliekant jaunus ir vyresnio amžiaus 
žmones ir galbūt nutraukiant kai kurių 
paslaugų teikimą (visų pirma 
angliakasiams). Todėl investicijos į 
socialinę ir viešąją infrastruktūrą, 
siekiant užtikrinti aukšto lygio paslaugas 
paveiktose vietovėse gyvenantiems 
žmonėms ir kompensuoti paslaugų 
praradimą, yra pagrindinis dėmuo 
siekiant užtikrinti socialiniu požiūriu 
teisingą pertvarką nė vieno nepaliekant 
nuošalyje. TPF visų pirma turėtų imtis 
priemonių užkirsti kelią ekonomikos 
nuosmukiui ir užtikrinti, kad vietos 
gyventojai remtų pokyčius ir būtų 
gerinama vietos bendruomenės subjektų 
veikla ir infrastruktūra, susijusi su 
sveikatos priežiūros ir socialinėmis 
paslaugomis bei vietos demokratija;

Or. en

Pakeitimas 193
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 
deramo užimtumo. Gamybinės investicijos 
į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos 
tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant 
išvengti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
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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/EB, 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;

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/EB, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugomos darbo vietos. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane;

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

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

Or. pt

Pakeitimas 194
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 

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

pertvarkai įgyvendinti, įvairinimą, TPF 
turėtų remti gamybines investicijas į 
žaliąsias ir tvarias MVĮ, turinčias darbo 
vietų kūrimo potencialą. Gamybinės 
investicijos – tai investicijos į įmonių 
pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, 
siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, 
taip prisidedant prie bendrojo kapitalo 
formavimo ir žaliojo, deramo ir tvaraus 
užimtumo, pripažįstant, vertinant ir 
tobulinant vietos žmogiškųjų išteklių 
įgūdžius ir švietimą. Gamybinės 
investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali 
būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos 
siekiant sumažinti dėl pertvarkos prarastų 
darbo vietų skaičių ir jei jomis remiamas 
svarbiausias TPF tikslas – paspartinti 
perėjimą prie klimato kaitos poveikiui 
atsparios, žiedinės ekonomikos sukuriant 
daug darbo vietų arba remiant daugelio 
darbo vietų pritaikymą 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 
tuo atveju, kai jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytų 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jeigu jomis 
apsaugoma daug deramų ir tvarių darbo 
vietų. Visos tokios investicijos turėtų būti 
atitinkamai pagrįstos atitinkamame 
teritoriniame teisingos pertvarkos plane, 
turėtų būti tvarios ir atitikti principą 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, taip pat į TPF taikymo sritį 
neturėtų būti įtrauktos investicijos į 
iškastinio kuro infrastruktūrą. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
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investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės; 

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

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

Or. en

Pakeitimas 195
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ, visų pirma startuolius ir tas įmones, 
kurios vykdo veiklą socialinių inovacijų 
srityje. 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. Taip pat turi būti siekiama 
kurti tvarias ir kokybiškas darbo vietas 
ateities sektoriuose ir skatinti socialinę 
įtrauktį. Gamybinės investicijos į kitas nei 
MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė, užtikrinant visišką 
suderinamumą su EGF finansuojamais 
veiksmais. Investicijos į esamus pramonės 
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nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 196
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 

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

TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės. Žaliojo kurso paskatinta 
pertvarka turi būti naudinga visiems ir dėl 
jos neturi didėti nelygybė. Pirmenybę taip 
pat reikia teikti tam, kad būtų atsižvelgta į 
kaimo vietoves, nes šios vietovės dažnai 
susiduria su dideliais ekonominiais 
sunkumais ir yra nepakankamai 
patrauklios, ypač jaunimui;

__________________ __________________
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
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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).

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. fr

Pakeitimas 197
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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, visų pirma atsižvelgiant į 
struktūrinių permainų užtikrinimą ir 
šioms permainoms reikalingas priemones; 
Tokia išimtis leistų remti regionų, 
kuriuose yra didesnis nei vidutinis 
ilgalaikis nedarbas, ekonominį vystymąsi, 
atsižvelgiant į jų struktūrinę, ekonominę 
ir socialinę padėtį;

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

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

Or. en

Pakeitimas 198
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 199
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
modernizavimą ir pertvarkymą, TPF turėtų 
remti gamybines investicijas į MVĮ. 
Gamybinės investicijos – tai investicijos į 
įmonių pagrindinį kapitalą arba 
nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes 
ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie 
bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. 
Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ 
įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, 
jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl 
pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;
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__________________ __________________
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

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

Or. en

Pakeitimas 200
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
įmones, visų pirma į labai mažas įmones 
ir 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 visų 
pirma tuo atveju, jei jos būtinos siekiant 
dėl pertvarkos neprarasti darbo vietų 
sukuriant naujų darbo vietų arba 
apsaugant esamas ir jei šios investicijos 
nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo iš 
kitos valstybės narės ar kitos tos pačios 
valstybės narės teritorijos pasekmė. 
Investicijos į esamus pramonės įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
atitinkamų santykinių taršos rodiklių, 
nustatytų nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Direktyvą 
2003/87/EB14, laikymosi ir jei dėl jų 
užimtumas nemažėja; Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
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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;

pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti socialinę, ekonominę ir 
teritorinę sanglaudą, paramai įmonėms 
turėtų būti taikoma išimtis iš SESV 107 ir 
108 straipsniuose nustatytų Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, jeigu parama 
kitų nei labai mažos įmonės ir MVĮ 
įmonių gamybinėms investicijoms bus 
teikiama tik įmonėms, esančioms 
vietovėse, kurios pagal SESV 107 
straipsnio 3 dalies a ir c punktus 
nurodomos kaip remiamos vietovės;

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

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

Or. it

Pakeitimas 201
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklės reikalavimus atitinkančiuose 
pertvarkomuose regionuose turėtų būti 
taikomos lanksčiai, kad remiamos 
žaliosios novatoriškos investicijos. Tai 
darant reikėtų atsižvelgti į struktūrinių 
pokyčių problemas reikalavimus 
atitinkančiuose regionuose, siekiant 
užtikrinti, kad tiems regionams būtų 
suteikta pakankamai lankstumo 
įgyvendinti savo projektus socialiniu ir 
ekonomiškai tvariu būdu;

Or. en
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Pakeitimas 202
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) vietovėms, kurias labiausiai 
paveiks pertvarka, turėtų būti suteikta 
galimybė kuo anksčiau aktyviai imtis 
veiksmų dėl susijusių struktūrinių 
pokyčių. Todėl taikytinomis Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklėmis reikėtų 
užtikrinti, kad reikiama pagalba būtų 
leistina nepriklausomai nuo remiamų 
regionų statuso;

Or. en

Pakeitimas 203
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų egzistuoti galimybė 
parengti atskirą TPF programą. ERPF ir 
ESF+ pinigai negali būti perkeliami į TPF 
išteklius;
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pertvarkos planuose;

Or. en

Pakeitimas 204
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors būtina užtikrinti kuo didesnį ES fondų papildomumą, prieiga prie TPF neturėtų 
priklausyti nuo derinimo su kitais sanglaudos fondais, kad nebūtų užkirstas kelias šių lėšų 
naudojimui ir paskirstymui. Reikalaujant, kad TPF asignavimai būtų suderinti su sanglaudos 
finansavimu, valstybėms narėms būtų nustatyta papildoma sąlyga ir taip būtų sukurta 
papildoma našta.

Pakeitimas 205
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 206
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\1204978LT.docx 107/125 PE652.272v01-00

LT

finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Siekiant supaprastinimo, TPF 
paramos taikymu neturėtų būti sukuriama 
pernelyg didelė administracinė našta;

Or. fr

Pakeitimas 207
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) siekiant suteikti lankstumo TPF 
išteklių pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą 
programavimui, turėtų būti reikalaujama 
parengti atskirą TPF programą. Pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] 21a 
straipsnį TPF ištekliai turėtų būti padidinti 
papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+, 
kuriems šiam tikslui būtų skirta 
papildomų išteklių. Atitinkamos iš ERPF 
ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti 
veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose;

Or. en

Pakeitimas 208
Sandra Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 209
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+, 
kuriems šiam tikslui būtų skirta 
papildomų išteklių. Atitinkamos iš ERPF 
ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti 
veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose;

Or. en

Pakeitimas 210
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 212
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 213
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 214
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 215
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. Todėl paramą gaunantys 
valstybių narių regionai, kartu su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant esamas vietos įmones ir ypač 
MVĮ bei didelių energijos įmonių 
subrangovus, pilietinę visuomenę ir 
atitinkamas vietos bendruomenes, ir 
remiami Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, įskaitant darbo vietų kūrimo 
priemones, investicijas į vietos socialinę 
infrastruktūrą, atsižvelgdami bent į savo 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų užmojus, Jungtinių Tautų 
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susijusiuose sektoriuose; darnaus vystymosi tikslus ir Europos 
socialinių teisių ramstį. 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 tarp visų 
susijusių subjektų ir sektorių. Esama 
platforma turėtų būti visapusiškai 
naudojama geriausios praktikos 
pavyzdžiams skleisti planavimo etape; 

Or. en

Pakeitimas 216
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
visų pirma vietos ir regioniniais 
subjektais, ir remiamos Komisijos, turėtų 
parengti teritorinius teisingos pertvarkos 
planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas 
pertvarkos procesas, įskaitant socialinį ir 
ekonominį poveikį bei užimtumui 
palankias paramos priemones, 
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, taip užtikrinant 
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įtraukesnę ir teisingą pertvarką. Rengiant 
šiuos teritorinius teisingos pertvarkos 
planus, reikėtų laikytis holistinio požiūrio, 
kuriuo būtų atsižvelgiama į poveikį 
kaimyninėms gyvenamosioms vietovėms, 
įskaitant tarpvalstybines teritorijas;

Or. fr

Pakeitimas 217
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. Todėl valstybės 
narės, kartu su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
socialinius partnerius, pilietinę visuomenę 
ir vietos subjektus, ir remiamos Komisijos, 
turėtų parengti teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai 
aprašytas pertvarkos procesas, įskaitant 
darbo vietų kūrimo priemones, 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
investicijas į vietos socialinę ir viešąją 
infrastruktūrą, laikydamosi savo 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų ir Europos socialinių 
teisių ramsčio. 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 
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sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 218
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
realaus poreikio gauti išorinę paramą 
pereinant prie žaliosios ekonomikos ir 
esant priklausomybei nuo netvarių verslo 
ciklų, ir ji turėtų suteikti reikiamą paramą 
vietos valdžios institucijoms, kad jos 
galėtų pradėti veiksmingą pertvarkos 
įgyvendinimą konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. Todėl valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos 
Komisijos, turėtų parengti teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų 
išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, 
laikydamosi savo nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų sukurti esama 
pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 219
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 220
Stelios Kympouropoulos

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, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 
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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;

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, o po sėkmingos 
regiono pertvarkos ją sujungti su Klimato 
žinių ir inovacijos bendruomenėmis;

Or. en

Pakeitimas 221
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 222
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
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 
aprašytas pertvarkos procesas, 
atitinkančius nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planus. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų sukurti esama 
pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. it

Pakeitimas 223
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti ilgalaikį 
pertvarkos ir TPF veiksmingumą ir 
teigiamą poveikį, Komisijai reikės rinkti 
duomenis, kurie leistų geriau prognozuoti 
įgūdžius, reikalingus įvairiems sektoriams 
ir pramonei, kad jie galėtų prisitaikyti prie 
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pokyčių, kurių reikia naujai žaliajai 
ekonomikai, ir visų pirma parengti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo scenarijų poveikio užimtumui 
modelius bei vykdyti stebėjimą pagal 
tinkamus socialinio tvarumo rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 224
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti ilgalaikį 
pertvarkos ir TPF veiksmingumą ir 
teigiamą poveikį, Komisijai reikės rinkti 
duomenis, kurie leistų geriau prognozuoti 
įgūdžius, reikalingus įvairiems sektoriams 
ir pramonei, kad jie galėtų prisitaikyti prie 
pokyčių, kurių reikia naujai žaliajai 
ekonomikai, ir visų pirma parengti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo scenarijų poveikio užimtumui 
modelius;

Or. en

Pakeitimas 225
Radan Kanev

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 

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

klimatui ekonomiką ne vėliau kaip iki 
2050 m., visų pirma dėl su iškastinio kuro 
gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių uždarymo, taip pat 
išsamus investicijų į socialinę 
infrastruktūrą planas. 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, galimybės 
bei poreikiai, be kita ko, susiję su socialine 
infrastruktūra, taip pat darbo vietų 
kūrimo potencialas, reikalingas 
pertvarkai pasiekti, 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 ne vėliau kaip iki 2050 m. ir 
Europos žaliojo kurso tikslus, vystymas, 
kartu užtikrinant, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje. Planuose taip pat 
turėtų būti nustatyti pažeidžiamiausi ir 
vertingiausi regionų žmogiškieji ir verslo 
ištekliai, kad būtų remiamas turimu 
švietimo ir inžinerijos potencialu pagrįstas 
tvarus vystymasis. Esamos MVĮ, visų 
pirma iškastinio kuro gamybos vertės 
grandinėje atliekančios subrangovų 
vaidmenį, turėtų būti laikomos svarbiais 
vietos bendruomenių ištekliais. TPF 
finansinę paramą turėtų teikti tik pagal 
pertvarkos planus vykdomoms 
investicijoms. Teritoriniai teisingos 
pertvarkos planai turėtų būti nacionalinės 
TPF programos, kurią turi patvirtinti 
Komisija, dalis;

Or. en

Pakeitimas 226
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 
uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio 
tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuria būtų kuriamos tvarios ir kokybiškos 
darbo vietos ir kuri taip pat atitiktų 
perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m., Žaliojo kurso 
tikslus, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramsčio principus, 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 ir jais turėtų būti 
atsižvelgiama į aplinkybes, kuriomis 
naudojamasi arba būtų galima naudotis 
EGF;

Or. fr

Pakeitimas 227
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatyti labiausiai 
neigiamai paveikti subjektai ir teritorijos, 
kuriems turėtų būti sutelkta TPF parama, ir 
aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia 
imtis siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo, taip pat turi būti parengtas 
išsamus planas dėl socialinių investicijų ir 
investicijų į viešąją infrastruktūrą, į visus 
proceso etapus įtraukiant socialinius 
partnerius, kad būtų išsiaiškinti konkretūs 
tikslai, į kuriuos reikia orientuotis. 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 Europos žaliojo kurso 
tikslus, vystymas. TPF finansinę paramą 
turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
nacionalinės TPF programos, kurią turi 
patvirtinti Komisija, dalis;

Or. en

Pakeitimas 228
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos (15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 



AM\1204978LT.docx 123/125 PE652.272v01-00

LT

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

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, visų pirma dėl su kietojo 
iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo, kartu kuriant naujas užimtumo 
galimybes paveiktose teritorijose, kad būtų 
išvengta socialinės atskirties. Šios 
teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir 
atitikti NUTS 2 arba 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 kartu apsaugant užimtumo lygį. 
TPF finansinę paramą turėtų teikti tik pagal 
pertvarkos planus vykdomoms 
investicijoms. Teritoriniai teisingos 
pertvarkos planai galėtų būti Komisijos 
patvirtintų programų (remiamų ERPF, 
ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 229
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 
ekonominiai, socialiniai, teritoriniai ir 
aplinkos srities uždaviniai bei poreikiai ir 
nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, 
taip pat ir užimtumo skatinimo bei 
darbuotojų perkvalifikavimo srityse, kad 
būtų užtikrintas teisingesnio ir tvaresnio 
ekonomikos ir socialinio modelio kūrimas 
ir 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. fr

Pakeitimas 230
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo, taip pat parama darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui ir keitimui bei 
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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;

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

Or. en


