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Pakeitimas 231
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 232
José Manuel Fernandes

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

Or. en

Pakeitimas 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 arba 
veikla, kurios galutiniams pramonės 
produktams perėjimas prie anglies 
dioksido poveikio neutralizavimo padarys 
tiesioginį poveikį, 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;

Or. en

Pakeitimas 234
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. 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. 
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. it

Pakeitimas 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą 
poveikį patiriančios teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo. Šios teritorijos turėtų būti 
tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio 
regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose 
turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų 

(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 
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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;

tipo veiksmai reikalingi, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus klimato kaitos 
poveikiui atsparios ekonominės veiklos, 
kuria būtų teikiama pirmenybė bet kokių 
su perėjimu prie poveikio klimatui 
neutralumo susijusių socialinių ir 
ekonominių sukrėtimų palengvinimui ir 
Žaliojo kurso tikslams, vystymas. TPF 
finansinę paramą turėtų teikti tik pagal 
pertvarkos planus vykdomoms 
investicijoms. Teritoriniai teisingos 
pertvarkos planai turėtų būti Komisijos 
patvirtintų programų (remiamų ERPF, 
ESF+, Sanglaudos fondo arba TPF 
lėšomis) dalis;

Or. en

Pakeitimas 236
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) be to, atsižvelgiant į šiuo metu 
vykdomą planavimą, vadovaujančiosios 
institucijos ir valstybės narės privalo iki 
2020 m. pabaigos pateikti savo teritorinius 
teisingos pertvarkos planus. Dėl to kyla 
kliūtis jų įgyvendinimui ir kadangi jų 
priėmimas yra būtina finansavimo 
teikimo sąlyga, prieš juos priimant, 
reikėtų teikti tam tikromis sąlygomis 
grindžiamą išankstinį techninės paramos 
finansavimą, kad būtų įveikta ši kliūtis, 
siekiant realistiškai pažangios ir įtraukios 
pertvarkos, pagrįstos ES klimato tikslais;

Or. en

Pakeitimas 237
Sandra Pereira
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 

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

rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybę užtikrinti, kad būtų padedama 
regionams, kurių rezultatai prasti, 
atsižvelgiant į konkrečius TPF tikslus, per 
daug neatsilikti, kad būtų išvengta 
tolesnio geografinio disbalanso pavojaus, 
nes anksčiau gerų rezultatų pasiekę 
regionai arba regionai, kuriuose jau 
vykdoma ekologinė pertvarka, arba 
mažiau nuo anglies ir ar kito kuro rūšių 
priklausomi regionai, gauna daugiau 
lėšų, o regionai, kuriuose vis dar plačiai 
naudojami netvarios energijos rūšių 
deriniai arba lėčiau pradedama vykdyti 
ekologinė pertvarką, dar labiau liktų 
nuošalyje ir gautų dar mažiau lėšų, 
kuriomis būtų prisidedama prie jų 
pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 241
Stelios Kympouropoulos



PE652.310v01-00 10/132 AM\1205199LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo ir Reglamento 
(ES) .../... [naujasis BNR], turėtų turėti 
galimybę taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

Or. en

Pakeitimas 242
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, 
viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo 
lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat 
valstybių narių ir teritorijų finansinių 
išteklių apribojimai ir, kita vertus, 
nuoseklios įgyvendinimo sistemos, 
apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
poreikis. Kadangi šių tikslų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, 
viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo 
lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat 
Sutartyse nustatyti valstybių narių ir 
teritorijų finansinių išteklių apribojimai ir, 
kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo 
sistemos, apimančios kelis Sąjungos 
fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, poreikis. Kadangi šių tikslų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
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kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. it

Pakeitimas 243
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti. Pagrindinės to priežastys yra, 
viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo 
lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat 
valstybių narių ir teritorijų finansinių 
išteklių apribojimai ir, kita vertus, 
nuoseklios įgyvendinimo sistemos, 
apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
poreikis. Kadangi šių tikslų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su 
ekonominiais, socialiniais ir darbo rinkos 
pokyčiais dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra, viena vertus, 
įvairių teritorijų išsivystymo lygio 
skirtumai ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat 
valstybių narių ir teritorijų finansinių 
išteklių apribojimai ir, kita vertus, 
nuoseklios įgyvendinimo sistemos, 
apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
poreikis. Kadangi šių tikslų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. es

Pakeitimas 244
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą 
bendruomenėms ir teritorijoms, kurioms 
reikia papildomos paramos siekiant 
pereiti prie visiškai atsinaujinančiaisiais 
ištekliais grindžiamos, labai efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios ir 
žiedinės neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., ir paversti 
iššūkius galimybėmis, visų pirma naujų 
deramų ir tvarių žaliųjų darbo vietų 
kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 
ir perkvalifikavimo, švietimo ir mokymo 
srityse, siekiant skatinti naują ekonomikos 
modelį, kuris užtikrintų klestėjimą ir 
gerovę, kartu mažindamas neigiamą 
poveikį klimatui. 

Or. en

Pakeitimas 245
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
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., tuo pat metu 
prisidedant prie Europos socialinio 
modelio tobulinimo dabarties ir ateities 
kartų labui.

Or. en
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Pakeitimas 246
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 247
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 250
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo 

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

prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos.

Or. es

Pakeitimas 251
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius, atsižvelgiant į tai, kad 
regioninės pertvarkos strategijos yra labai 
svarbus teisingos pertvarkos aspektas, nes 
jomis planavimo etapu užtikrinamas 
darbuotojų, energetinis, pramonės, 
investuotojų ir bendruomenių saugumas.

Or. en

Pakeitimas 252
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
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

visuomenės, atitinkančio siekį 
temperatūros kilimą pasauliniu mastu 
riboti iki 2 °C, stengiantis, kad jis 
neviršytų 1,5 °C, kylančius socialinius, 
darbo rinkos, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
remti veiksmus, kuriais siekiama teisingo 
ir veiksmingo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos bei sudaryti 
sąlygas regionams ir žmonėms spręsti to 
perėjimo socialinio, ekonominio poveikio 
ir poveikio aplinkai uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 254
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 255
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 256
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
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramstį ir Europos žaliąjį 
kursą, o prieinamumas priklauso nuo to, 
kaip priimami ES klimato tikslai.

Or. en
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Pakeitimas 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, kuriose esama regionų, 
kuriuose ES finansinė parama būtina 
sprendžiant teisingos pertvarkos 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, ypatingą dėmesį 
skiriant valstybėms narėms, kurios 
priklauso nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 259
Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą. Jeigu smarkiai padidės TPF 
finansinis paketas, galima priimti 
regioninio asignavimo formulę, į kurią 
būtų įtraukti visi atitinkami regionai, 
įskaitant tuos regionus, kuriuose 
pertvarka turės ne tokį tiesioginį poveikį 
darbuotojams;

Or. en

Pagrindimas

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.

Pakeitimas 260
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą. TPF suma yra papildomi 
ištekliai, kurie jokiu būdu neturi būti 
skiriami darant neigiamą poveikį kitiems 
DFP fondams skirtiems ištekliams.
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Or. fr

Pakeitimas 261
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 17,88 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis („pagrindinė suma“) ir 
jie negali būti perkeliami iš fondų, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) .../... 
[naujasis BNR], asignavimų. Pagrindinė 
suma atitinkamais atvejais gali būti 
padidinta papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 24,375 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą. Dėl šių išteklių neturėtų būti 
mažinamas finansavimas fondams, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) .../... 
[naujasis BNR].
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Or. en

Pakeitimas 263
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
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 18,75 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie prireikus gali būti 
padidinti papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą. TPF 
finansavimas neturi kenkti ištekliams, 
skirtiems kitiems DFP fondams.

Or. en

Pakeitimas 264
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis ir negali būti papildyti 
kitomis Bendrijos lėšomis. Atitinkamais 
atvejais fondas gali būti padidintas 
papildomai skirtais Sąjungos biudžeto 
ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą 
pagrindinį teisės aktą.

Or. es
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Pakeitimas 265
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Po COVID-19 pandemijos finansinis paketas ir 2021–2027 m. DFP bus persvarstyti iš esmės. 
Todėl dar anksti nurodyti absoliučią sumą.

Pakeitimas 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pagrindimas

Dėl dabartinės ekonominės padėties, kuri skiriasi nuo padėties, vyravusios, kai Komisija 
pateikė savo pasiūlymą dėl reglamento, reikia persvarstyti šiai priemonei skirtus 
asignavimus. Atsižvelgiant į aplinkybes, juos reikėtų bent perpus padidinti.

Pakeitimas 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 20 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne mažiau kaip 0,35 proc. pirmoje 
pastraipoje nurodytos sumos skiriama 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai, numatant galimybę šią dalį 
padidinti valstybės narės prašymu, 
remiantis teritorinio teisingos pertvarkos 
plano ypatumais.

Or. en

Pakeitimas 270
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)



AM\1205199LT.docx 25/132 PE652.310v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. galimybė naudotis TPF priklauso 
nuo valstybių narių įsipareigojimo iki 
2050 m. pasiekti klimato neutralumo 
tikslą;

Or. en

Pakeitimas 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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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 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 275
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 276
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 278
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
4 straipsnio 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį TPF remia tik šią 
veiklą:

Išbraukta.

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;
b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, 
be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;
c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą;
d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;
e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;
f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus;
g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;
h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;
i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;
j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;
k) techninę pagalbą.
Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
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informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.
TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų 
vykdant Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį TPF remia tik šią 
veiklą:

Išbraukta.

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas;
b) investicijas į naujų įmonių kūrimą, 
be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;
c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą;
d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
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atsinaujinančiąją energiją;
e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;
f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus;
g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;
h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;
i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;
j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;
k) techninę pagalbą.
Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.
TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų 
vykdant Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti.
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Or. en

Pakeitimas 280
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia tik šią veiklą: Pagal 1 dalį TPF remia tik šią su 
ekonomikos pertvarka susijusią veiklą, 
jeigu ji atitinka reikalavimus pagal 
Reglamentą ... [tvarios taksonomijos 
reglamentas]:

Or. en

Pakeitimas 281
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 283
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, energetikos 
bendruomenių subjektus ir darbuotojų 
išpirkimo kooperatyvus, kuriomis 
skatinamas ekonomikos įvairinimas ir 
pertvarkymas;

Or. en

Pakeitimas 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius ir įmones, vykdančias 
veiklą socialinių inovacijų srityje, 
kuriomis skatinamas ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas;

Or. fr
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Pakeitimas 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gamybines investicijas į MVĮ, 
įskaitant startuolius, kuriomis skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir pertvarkymas, 
taip pat prisidedama prie naujų darbo 
vietų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 287
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 288
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) agentūrų, įstaigų ir viešųjų 
subjektų investicijas, kuriomis siekiama 
skatinti ekonominę veiklą ir darbo vietų 
kūrimą;

Or. pt

Pakeitimas 290
Stelios Kympouropoulos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bendruomenėms teikiamą paramą, 
susijusią su keturiomis inovacijų 
kryptimis: valdžia, įmonėmis, tretiniu 
mokslu ir mokslinių tyrimu centrais;

Or. en

Pakeitimas 291
Stelios Kympouropoulos

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

b) investicijas į žalinimą ir žaliosios 
infrastruktūros kūrimą ir atitinkamų 
technologijų priežiūrą ir plėtojimą;

Or. en

Pakeitimas 292
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 294
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 295
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į tvarią mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą ir pažangiųjų 
technologijų perdavimo skatinimą, 
sudarant sąlygas pereiti prie visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 296
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir susijusį pažangių 
technologijų diegimą;

Or. it
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Pakeitimas 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) socialinį poveikį turinčiomis 
investicijomis, kuriomis skatinama 
įmonių plėtra, galinti turėtų teigiamą 
poveikį jų įtakos zonoje, teikiant 
alternatyvius pajamų šaltinius piliečiams, 
kuriuos paveikė perėjimas prie žalesnės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 298
Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu užtikrinti, kad investicijos būtų vykdomos tose srityse, kuriose reikės imtis 
didžiausių su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu susijusių veiksmų, o transporto 
sektorius kai kuriose valstybėse narėse tebėra vienas iš didžiausių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų šaltinių. Šiuo TPF pakeitimu bus padedama valstybėms narėms investuoti į 
sritis, kuriose labiausiai reikia investicijų, taikant holistinį požiūrį į socialinius ir 
ekonominius sunkumus, kylančius dėl pertvarkos proceso, pvz., į reikiamą elektrikų ir 
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inžinierių rengimą ir (arba), be kita ko, poreikį turėti ekologiškų įgūdžių. 

Pakeitimas 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
gamtinių dujų kaip pereinamojo 
laikotarpio energijos šaltinio naudojimą 
vietoj anglių, energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją;

Or. en

Pakeitimas 300
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
įskaitant aplinką tausojančių transporto 
priemonių eksploatavimą, bei energijos 
vartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į energijos 
nepritekliaus ir oro taršos mažinimą, visų 
pirma teikiant investicijas į centralizuotą 
šilumos tiekimą ir individualių šildymo 
sprendimų, kuriems naudojamos anglys, 
panaikinimą;

Or. en

Pakeitimas 303
Andrea Caroppo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas, kuriomis miesto 
vietovėse siekiama skatinti perėjimą prie 
tvaresnių judumo rūšių, įskaitant 
novatoriškus ir pažangius krovininio 
transporto logistikos sprendimus;
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Or. en

Pakeitimas 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas, susijusias su gamtinių 
dujų ir vandenilio gavyba, perdirbimu, 
skirstymu, saugojimu ar deginimu;

Or. en

Pakeitimas 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) investicijas į visų rūšių mažataršį 
centralizuotą šilumos tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) investicijas į atominių elektrinių 
statybą;

Or. en
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Pakeitimas 307
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma skirtas 
labai mažoms ir mažosioms įmonėms, 
kartu atsižvelgiant į išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 308
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą, 
skaitmeninį junglumą, į ateitį orientuotą 
infrastruktūrą ir skaitmenines inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į socialinės rūpybos ir 
sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir lygių 
bei laiku teikiamų galimybių naudotis 
kokybiškomis ir tvariomis socialinės 
rūpybos ir sveikatos priežiūros 
paslaugomis už prieinamą kainą 
gerinimą;
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Or. en

Pakeitimas 310
Andrea Caroppo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e a) naujas investicijas į veikiančias 
pramonės įmones, įskaitant tas, kurioms 
taikoma Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS);

Or. it

Pakeitimas 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, kartu užtikrinant, kad 
būtų visapusiškai taikomas principas 
„teršėjas moka“ ir šio principo būtų 
laikomasi;

Or. fr

Pakeitimas 312
Radan Kanev

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

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

f) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, kartu užtikrinant, kad 
būtų deramai laikomasi principo „teršėjas 
moka“;

Or. en

Pakeitimas 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) investicijas į pažangią, efektyvaus 
energijos vartojimo vietos transporto 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 314
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į socialines inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) investicijas į tvarų įvairiarūšį 
judumą miestuose;

Or. en

Pakeitimas 318
Marianne Vind



AM\1205199LT.docx 45/132 PE652.310v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų, kurie nukentėjo dėl 
mažėjančio užimtumo lygio iškastinio 
kuro pramonės sektoriuose, taip pat 
tiekėjų ir paslaugų teikėjų, kurie smarkiai 
nukentėjo nuo šios mažėjančios 
produkcijos, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

Or. en

Pakeitimas 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų, kurie dirba arba anksčiau dirbo 
veiklos srityse, kurios patiria didelių 
socialinių ir ekonominių sunkumų, 
susijusių su pertvarkos procesu, 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

Or. en

Pakeitimas 320
Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, visų pirma tuose 
sektoriuose, kuriuose išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis yra 
didžiausias išmetamų teršalų šaltinis 
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valstybėje narėse;

Or. en

Pagrindimas

Turėtume investuoti į sritis, kuriose labiausiai reikia investicijų, taikant holistinį požiūrį į 
socialinius ir ekonominius sunkumus, susijusius su pertvarkos procesu, pvz., į reikiamą 
elektrikų ir inžinierių rengimą ir (arba), be kita ko, poreikį turėti ekologiškų įgūdžių.

Pakeitimas 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į žiedinę 
bioekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 322
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims, anksčiau 
dirbusiems atitinkamose veiklos srityse ir 
susiduriantiems su rimtais socialiniais ir 
ekonominiais uždaviniais, susijusiais su 
pertvarkos procesu, įskaitant paramą 
geografiniam judumui;

Or. fr
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Pakeitimas 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims, ypatingą dėmesį 
skiriant nesimokančiam ir nedirbančiam 
jaunimui (NEET);

Or. fr

Pakeitimas 324
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims bei aktyvią darbo 
rinkos politiką, kuria skatinamas 
užimtumas į ateitį orientuotuose 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 325
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą ir 
galimybes mokytis visą gyvenimą darbo 
ieškantiems asmenims;

Or. en



PE652.310v01-00 48/132 AM\1205199LT.docx

LT

Pakeitimas 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo ieškančių asmenų 
konsultavimą, jiems teikiamas pagalbos 
paslaugas ir darbo paieškos pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims ir jų konsultavimą;

Or. en

Pakeitimas 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims ir jų kvalifikacijos 
kėlimą;

Or. en
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Pakeitimas 329
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų ir 
nacionalinių socialinių partnerių įtrauktį 
visais pertvarkos lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią žmonių ir bendruomenių 
įtrauktį ir socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų, ypač tų, kurių žinios 
nepakankamai išnaudojamos arba 
menkos, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, turint tikslą mažinti 
gebėjimų, reikalingų teisingam perėjimui 
prie žaliosios taupiai išteklius 
naudojančios visuomenės, trūkumą;

Or. en

Pakeitimas 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) bet kokią kitą veiklą, kuria 
prisidedama prie TPF bendro konkretaus 
tikslo įgyvendinimo, kuri įtraukta į 
teritorinius teisingos pertvarkos planus ir 
dėl kurios susitarė valstybės narės, 
atitinkamos susijusių teritorijų valdžios 
institucijos ir kuriuos patvirtino Europos 
Komisija;

Or. en

Pakeitimas 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, TPF gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, 
vietovėse, nurodytose kaip remtinos 
vietovės pagal SESV 107 straipsnio 3 
dalies a ir c punktus, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą, jei jos atitinka 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principus ir jomis sudaromos sąlygos 
kurti tvarias ir kokybiškas darbo vietas bei 
užtikrinti kuo didesnę socialinę įtrauktį. 
Tokios investicijos atitinka reikalavimus 
tik tuo atveju, jei jos būtinos teritoriniam 
teisingos pertvarkos planui įgyvendinti ir 
jomis nepalaikoma priklausomybė nuo 
iškastinio kuro.

Or. fr

Pakeitimas 335
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 336
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 337
Radan Kanev

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia socialines 
investicijas, įskaitant tas, kuriomis 
remiamas Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimas, užtikrinamas 
negalią turinčių asmenų dalyvavimas ir 
galimybės, visų pirma pasitelkiant:
a) mikrofinansus, socialinių įstaigų 
finansus ir socialinę ekonomiką;



AM\1205199LT.docx 53/132 PE652.310v01-00

LT

b) socialinę infrastruktūrą;
c) švietimo ir mokymo institucijas, 
įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, 
švietimui skirtas patalpas ir (arba) 
priemones, besimokančiųjų 
apgyvendinimą ir skaitmeninę įrangą;
d) socialinį būstą;
e) sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;
f) socialines inovacijas, įskaitant 
novatoriškus socialinius sprendimus ir 
schemas, kuriomis siekiama didinti 
socialinį poveikį ir rezultatus susijusiose 
srityse; g) socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę ir paveldo veiklą;
h) vietos bendruomenių infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, bendruomenių ir savanorių 
centrus;
i) novatoriškus sveikatos priežiūros 
sprendimus, įskaitant sveikatos paslaugas 
ir naujus priežiūros modelius.

Or. en

Pakeitimas 338
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį TPF remia šias investicijas, 
orientuotas į darbuotojus ir darbo 
ieškančius asmenis: 
a) darbuotojų ir į darbo rinką 
nepatenkančių asmenų, ypač tų, kurių 
žinios nepakankamai išnaudojamos arba 
menkos, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, turint tikslą mažinti 
gebėjimų, reikalingų teisingam perėjimui 
prie žaliosios taupiai išteklius 
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naudojančios visuomenės, trūkumą; 
b) aktyvią darbo rinkos ir įgūdžių politiką, 
kuri skirta į ateitį orientuotiems 
sektoriams ir užimtumui, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims; 
c) pajamų paramos priemones asmenims 
pereinamuoju etapu tarp darbo, studijų, 
savarankiško darbo arba pensijos; 
d) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį; lygias galimybes ir lyčių lygybę.

Or. en

Pakeitimas 339
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2b. Pagal 1 dalį TPF remia 
socialines investicijas, įskaitant tas, 
kuriomis remiamas Europos socialinių 
teisių ramsčio įgyvendinimas, 
užtikrinamas neįgaliųjų ir labiausiai 
nepasiturinčių asmenų dalyvavimas ir 
galimybės, visų pirma pasitelkiant:
a) mikrofinansus, socialinių įstaigų 
finansus ir socialinę ekonomiką;
b) socialinę infrastruktūrą;
c) švietimo ir mokymo institucijas, 
įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, 
švietimui skirtas patalpas ir (arba) 
priemones, besimokančiųjų 
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apgyvendinimą ir skaitmeninę įrangą;
d) socialinius būstus ir „svarbiausia – 
būstas“ pobūdžio sprendimus asmenims, 
kuriems kyla benamystės pavojus arba 
kurie ją patiria;
e) sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;
f) socialines inovacijas, įskaitant 
novatoriškus socialinius sprendimus ir 
schemas, kuriomis siekiama didinti 
socialinį poveikį ir rezultatus susijusiose 
srityse;
g) socialiniu tikslu vykdomą kultūrinę ir 
paveldo veiklą;
h) vietos bendruomenių infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, bendruomenių ir savanorių 
centrus;
i) novatoriškus sveikatos priežiūros 
sprendimus, įskaitant sveikatos paslaugas 
ir naujus priežiūros modelius.

Or. en

Pakeitimas 342
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
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas, orientuotas į ekonomikos 
pertvarką:
a) investicijas į socialiniu požiūriu tvarias 
MVĮ, įskaitant startuolius, energetikos 
bendruomenių subjektus ir darbuotojų 
išpirkimo kooperatyvus, kuriomis 
skatinamas deramų ir tvarių darbo vietų 
kūrimas, ekonomikos įvairinimas ir 
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pertvarkymas;
b) investicijas į socialiniu požiūriu tvarių 
įmonių kūrimą į ateitį orientuotuose 
tvariuose sektoriuose, be kita ko, 
pasitelkiant verslo inkubatorius ir 
konsultavimo paslaugas;
d) investicijas į įperkamai 
atsinaujinančiajai energijai skirtos 
technologijos ir infrastruktūros diegimą, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą ir energijos vartojimo 
efektyvumą bei atsinaujinančiąją 
energiją, jei akivaizdu, kad paklausos 
valdymo priemonių nepakanka, ir kai tos 
investicijos socialiniu požiūriu tvarios ir 
jomis skatinama kurti ar išsaugoti 
kokybiškas darbo vietas;
e) tikslines energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones, kuriomis 
siekiama spręsti energijos nepritekliaus ir 
prastų būsto sąlygų problemas;
h) socialiniu požiūriu tvarias investicijas į 
netoksiškos žiedinės ekonomikos 
skatinimą, įskaitant prevenciją, mažinimą, 
veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą.

Or. en

Pakeitimas 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Veikla, nurodyta 2 dalyje, 
užtikrinama, kad regionuose, kurių 
pramonės ir gamybos sektorius reikia 
visapusiškai pertvarkyti, užimtumui 
nepadarytas struktūrinis poveikis, nes 
imamasi priemonių, kuriomis skatinami 
startuoliai, esamų struktūrų atnaujinimas 
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ir tinkamas darbuotojų perkvalifikavimas.

Or. pt

Pakeitimas 344
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
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 1 dalį TPF remia socialines 
investicijas, įskaitant tas, kuriomis 
remiamas Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimas, užtikrinamas 
negalią turinčių asmenų dalyvavimas ir 
galimybės, visų pirma pasitelkiant:
a) mikrofinansus, socialinių įstaigų 
finansus ir socialinę ekonomiką;
b) socialinę ir viešąją infrastruktūrą;
c) švietimo ir mokymo institucijas, 
įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, 
švietimui skirtas patalpas ir (arba) 
priemones, besimokančiųjų 
apgyvendinimą ir skaitmeninę įrangą;
d) efektyvaus energijos vartojimo socialinį 
būstą, kuris taip pat gali prisidėti prie 
kovos su energijos nepritekliumi;
e) sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;
f) socialines inovacijas, įskaitant 
novatoriškus socialinius sprendimus ir 
schemas, kuriomis siekiama didinti 
socialinį poveikį ir rezultatus susijusiose 
srityse;
g) kultūros ir paveldo veiklą, kurių 
socialinis tikslas – sudaryti sąlygas 
tradicijų laikymosi ir inovacijų 
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pusiausvyrai ir skatinti bendruomeninį 
prisirišimą ir tapatumą;
h) vietos bendruomenių infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, bendruomenių ir savanorių 
centrus, taikant kartų tarpusavio 
perspektyvą;
i) novatoriškus sveikatos priežiūros 
sprendimus, įskaitant sveikatos paslaugas 
ir naujus priežiūros modelius.

Or. en

Pakeitimas 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 2c. Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas, orientuotas į darbuotojus ir 
darbo ieškančius asmenis:
a) darbuotojų ir į darbo rinką 
nepatenkančių ir labiausiai nuo jos 
nutolusių asmenų, ypač tų, kurių žinios 
nepakankamai išnaudojamos arba 
menkos, kurie negali vienodai naudotis 
tradicinio švietimo ir mokymo 
galimybėmis, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, turint tikslą mažinti 
gebėjimų, reikalingų teisingam perėjimui 
prie žaliosios taupiai išteklius 
naudojančios visuomenės, trūkumą;
b) aktyvią darbo rinkos ir įgūdžių politiką, 
kuri skirta į ateitį orientuotiems 
sektoriams ir užimtumui, taip pat 
asmeniniams poreikiams pritaikytą ir į 
žmogų orientuotą pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;
c) pajamų paramos priemones asmenims 
pereinamuoju etapu tarp darbo, studijų, 
savarankiško darbo arba pensijos;
d) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
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įtrauktį; užtikrinant vienodas sąlygas 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems 
asmenims, pvz., benamiams, ir aktyvų jų 
informavimą bei lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 346
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
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas, orientuotas į darbuotojus ir 
darbo ieškančius asmenis:
a) darbuotojų ir į darbo rinką 
nepatenkančių asmenų, ypač 
nesimokantis, nedirbantis ir mokymuose 
nedalyvaujančio (NEET) jaunimo ir ilgą 
laiką nedirbančių asmenų ir tų, kurių 
žinios nepakankamai išnaudojamos arba 
menkos, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, turint tikslą panaikinti 
darbo jėgos disbalansą ir mažinti 
gebėjimų, reikalingų teisingam perėjimui 
prie žaliosios taupiai išteklius 
naudojančios visuomenės, trūkumą;
b) aktyvią darbo rinkos ir įgūdžių politiką, 
skirtą į ateitį orientuotiems sektoriams ir 
tvariam užimtumui, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant 
darbo, įskaitant perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą ir (arba) 
tarpininkavimą pereinant į kitas darbo 
vietas ar pramonės sektorius;
c) pajamų paramos priemones 
darbuotojams ir jų socialinę apsaugą 
pereinamuoju etapu tarp darbo, studijų, 
savarankiško darbo arba pensijos, 
ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų 
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skurdui ir darbuotojams, kuriems gresia 
skurdas;
d) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį; užtikrinant vienodas sąlygas ir 
lyčių lygybę, įskaitant vienodą darbo 
užmokestį už vienodą darbą.

Or. en

Pakeitimas 347
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
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

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

Or. en

Pakeitimas 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, statybos, eksploatacijos 
trukmės pratęsimas ar bet kokios kitos 
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investicijos į jas, taip pat branduolinių 
atliekų tvarkymas ir saugojimas;

Or. en

Pakeitimas 351
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. it

Pakeitimas 352
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, 
kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/ 2014 201416 2 straipsnio 18 
punkte;

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, 
kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/ 2014 201416 2 straipsnio 18 
punkte;

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, 
kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/ 2014 201416 2 straipsnio 18 
punkte;

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijas, kuriomis 
neužtikrinamas deramas darbas, 
remiantis susitarimais ir kolektyvinėmis 
derybomis dėl geresnio darbo užmokesčio 
ir tinkamesnės profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros;

Or. pt

Pakeitimas 356
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 357
Radan Kanev

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

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, gabenimu, 
platinimu, sandėliavimu ar deginimu; kai 
tai įtraukta į investicijų planą, 
atsižvelgiant į energetinį saugumą arba 
nacionalinį saugumą, perėjimą nuo 
anglimis kūrenamų elektrinių prie 
gamtinių dujų, kaip pereinamojo 
laikotarpio technologijos arba strateginio 
energijos rezervo, arba išsaugant anglių 
gamybos ir deginimo galimybes, ši dalis 
finansuojama iš nacionalinio biudžeto 
arba kitomis kapitalo dalyvavimo 
formomis;

Or. en

Pakeitimas 358
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu, išskyrus 
investicijas, kuriomis siekiama pereiti nuo 
anglimis kūrenamų elektrinių prie 
kūrenamų gamtinėmis dujomis, susijusių 
su neseniai sukurtais vietoje esančiais 
surinktos anglies saugojimo įrenginiais, 
kuriais gali būti visiškai kompensuojamas 
jų išmetamas teršalų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu, išskyrus 
gamtines dujas, kaip pereinant nuo anglių 
prie žaliosios energijos naudojamą tarpinį 
kurą;

Or. en

Pakeitimas 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su kietojo 
iškastinio kuro, išskyrus naudojamą 
vykdant švarių anglies ar vandenilio 
technologijų projektus, gamyba, 
perdirbimu, platinimu, sandėliavimu ar 
deginimu;

Or. en

Pakeitimas 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Pereinamuoju laikotarpiu svarbu naudoti dujas.

Pakeitimas 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 363
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
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į projektus, kuriais 
nesilaikoma darbuotojų profesinės 
sveikatos ir saugos standartų;

Or. en

Pakeitimas 364
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansavimas neskiriamas 
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veiklai, susijusiai su nauja iškastinio kuro 
gavyba arba durpių gamyba, įskaitant 
laikinai sustabdytų gavybos įrenginių 
atidarymą NUTS 2 regione, kuriame yra 
ta teritorija, per visą programos 
įgyvendinimo laikotarpį.
Vis dėlto valstybės narės į atitinkamus 
investicijų planus turi įtraukti nacionalinį 
tokios veiklos finansavimą, kai tai 
pagrįsta energetinio saugumo arba 
nacionalinio saugumo aspektais.

Or. en

Pakeitimas 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 366
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, Komisijos patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Ištekliai programuojami vienos ar kelių 
konkrečių programų forma arba vieno ar 
kelių programos, kuriai taikomas 
Reglamentas (ES) .../... [naujasis BNR], 
prioritetų forma.

Or. en

Pakeitimas 367
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

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 372
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms. Turi 
būti panaikintas lėšų pervedimas iš ERPF 
ir ESF+ išteklių į TPF.

Or. en

Pakeitimas 374
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

ESF+ jau per mažas savo užduotims finansuoti, todėl bendras TPF finansavimas galėtų turėti 
neigiamos įtakos pažeidžiamoms grupėms, pvz., bedarbių ir mažas pajamas gaunančių 
asmenų grupėms, projektams ir pan., kurie finansuojami ESF+ lėšomis.

Pakeitimas 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 376
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms. 
Valstybės narės gali pasirinkti juos 
papildyti ERPF ir ESF+ ištekliais. Tokiu 
atveju tuos išteklius reikėtų įtraukti į 
ERPF ir ESF+ teminio sutelkimo lygį.

Or. en

Pakeitimas 378
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma 

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

yra bent pusantro karto, bet ne daugiau 
kaip tris kartus didesnė už TPF paramos 
tam prioritetui sumą. Iš ERPF ir ESF+ 
perkeltais ištekliais turėtų būti toliau 
siekiama pirminių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir 
ištekliai, pervesti pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnį. Bendra į 
TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma, 
kurią valstybės nares nusprendžia perkelti 
prioritetui, ne daugiau kaip tris kartus 
didesnė už iš TPF gautą paramą.

Or. en

Pakeitimas 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisingos pertvarkos fondu gali 
būti finansuojama ne daugiau kaip 
80 proc. susijusių tinkamų projektų, 
kuriais siekiama 2 straipsnyje nurodyto 
konkretaus tikslo, išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 382
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų vietos ir 
regionų valdžios institucijomis, laikantis 
Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 6 
straipsnyje įtvirtinto partnerystės principo, 
pagal II priede pateiktą pavyzdį parengia 
vieną ar daugiau teritorinių teisingos 
pertvarkos planų, apimančių vieną ar 
daugiau paveiktų teritorijų, atitinkančių 
bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 lygio 
regionai), kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
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iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

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

Prieš rengiant teisės aktus reikia surengti 
privalomas viešas konsultacijas su visais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant vietos bendruomenes, 
atitinkamas pramonės asociacijas, 
universitetus ir mokslinių tyrimų 
institucijas ir pan. dėl esminių teritorinių 
pertvarkos planų.

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

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

Or. en

Pakeitimas 383
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis pagal II priede pateiktą 
pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis, įskaitant vietos ir 
regionines valdžios institucijas, pagal II 
priede pateiktą pavyzdį ir atsižvelgdamos į 
teritorijų ypatybes bei poreikius ir 
užtikrindamos suderinamumą su teritorijų 
ekonominio vystymosi strategijomis 
parengia vieną ar daugiau teritorinių 
teisingos pertvarkos planų, apimančių 
vieną ar daugiau paveiktų teritorijų, 
atitinkančių bendro teritorinių statistinių 
vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 
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teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

lygio regionai), kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003 su pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

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

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

Or. fr

Pakeitimas 384
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

didžiausias neigiamas ekonominis, darbo 
rinkos ir socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos, taip pat 
netiesiogiai paveiktų pramonės sektorių, 
pvz., tiekėjų ir paslaugų teikėjų, ir 
naudojimo sektoriuje ir poreikio 
pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršiausių pramonės įrenginių 
gamybos procesus.

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

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

Or. en

Pakeitimas 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pertvarkyti šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršiausių pramonės įrenginių 
gamybos procesus ir sektorių, kurių 
galutiniai pramonės produktai yra 
tiesiogiai paveikti perėjimo prie anglies 
dioksido poveikio neutralizavimo.

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

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

Or. en

Pakeitimas 386
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
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

__________________ __________________
17 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 

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

statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Or. pt

Pakeitimas 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
susijusių teritorijų valdžios institucijomis, 
pagal II priede pateiktą pavyzdį parengia 
vieną ar daugiau teritorinių teisingos 
pertvarkos planų, apimančių vieną ar 
daugiau paveiktų teritorijų, atitinkančių 
bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 2 lygio arba 
NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis poveikis, visų pirma dėl 
numatomo darbo vietų sumažėjimo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

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

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

Or. en
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Pakeitimas 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 390
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. it

Pakeitimas 391
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos proceso 
nacionaliniu lygmeniu aprašymas, 
įskaitant pagrindinių naujausią 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 

Išbraukta.
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veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją 
atitinkančių tokios pertvarkos etapų 
tvarkaraštį;

Or. it

Pakeitimas 392
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. proceso 
nacionaliniu lygmeniu aprašymas, įskaitant 
konkrečią iškastinio kuro atsisakymo datą 
ir anglių atsisakymo datą prieš 2030 m., 
taip pat tikslų tvarkaraštį su konkrečiais 
pagrindinių pertvarkos etapų 2030 m. 
tarpiniais tikslais, atitinkantį naujausią 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją;

Or. en

Pakeitimas 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos proceso nacionaliniu 
lygmeniu aprašymas, atsižvelgiant į 
naujausią nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano (toliau – 
NEKSVP) versiją;

Or. en
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Pakeitimas 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 395
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) labiausiai neigiamai naujausioje 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano (toliau – NEKSVP) 
versijoje nurodytos pertvarkos proceso 
paveiktų ir pagal 1 dalį TPF remtinų 
teritorijų nustatymo pagrindimas;

Or. it

Pakeitimas 396
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
7 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 397
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinio, 
ekonominio poveikio ir poveikio darbo 
rinkai bei aplinkai uždavinius ir 
papildomą naudą, visų pirma sveikatai ir 
gerovei, vertinimas, nustatant galimą 
paveiktų ir prarastų darbo vietų skaičių, 
taip pat potencialių darbo vietų skaičių ir 
kitas socialines pasekmes, vystymosi 
poreikius ir tikslus iki 2030 m., susijusius 
su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios veiklos pertvarkymu arba 
nutraukimu tose teritorijose; 

Or. en

Pakeitimas 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

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

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
kylančius socialinio, ekonominio poveikio 
ir poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, 
nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo 
vietų skaičių, naujų įgūdžių, vystymosi 
poreikius ir tikslus iki 2030 m., susijusius 
su laipsnišku nuo iškastinio kuro 
priklausomos veiklos nutraukimu arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios veiklos nutraukimu tose teritorijose;

Or. fr

Pakeitimas 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 400
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 401
Marianne Vind

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 402
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
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 403
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinio, ekonominio poveikio ir 
poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, 
nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo 

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

vietų skaičių, galimą poveikį valdžios 
sektoriaus pajamoms, vystymosi poreikius 
ir tikslus iki 2030 m., susijusius su 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios veiklos pertvarkymu arba 
nutraukimu tose teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 405
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
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aplinkai uždavinius aprašymas; ekonomikos kylančius socialinius, 
ekonominius ir poveikio aplinkai bei darbo 
rinkai uždavinius ir galimybes aprašymas 
ir išsamus suplanuotų veiksmų sąrašas, 
taip pat poveikis dabartinių vietos 
žmogiškų jų išteklių ir švietimo ir 
pramonės pajėgumų išsaugojimui, 
išlaikymui ir didinimui;

Or. en

Pakeitimas 406
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jo derėjimo su kitomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ar 
teritorinėmis strategijomis ir planais, taip 
pat kitais Sąjungos fondais, pvz., [ESF+], 
ERPF ir EGF, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais ir Europos socialinių 
teisių ramsčio principais vertinimas;
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Or. fr

Pakeitimas 408
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jo derėjimo su kitomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ar 
teritorinėmis strategijomis ir planais, taip 
pat su NEKSVP, Europos žaliuoju kursu, 
Europos socialinių teisių ramsčiu, 
Europos klimato teisės akto ir Jungtinių 
Tautų darnių vystymosi tikslų stebėsenos 
lyginamaisiais standartais, vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jo derėjimo su kitomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ar 
teritorinėmis strategijomis ir planais, 
įskaitant ekonomikos ir pramonės 
atsinaujinimo strategijas dėl tolesnės 
gamybinės veiklos ir užimtumo lygio 
išsaugojimo ir ar didinimo, vertinimas;

Or. pt

Pakeitimas 410
Anne Sander
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 411
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) išsamus įvairių partnerių ir 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
socialinius partnerius, su kuriais 
konsultuotasi ir kurie atstovauja 
atitinkamoje teritorijoje gyvenantiems 
asmenims, visų pirma darbuotojams, 
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sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 413
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) valdymo mechanizmų, kuriuos 
sudaro partnerystės susitarimai ir tai, kaip 
atitinkamos vietos ir regioninės valdžios 
institucijos ir vietos suinteresuotieji 
subjektai dalyvavo organizuojant ir 
įgyvendinant partnerystę, planuojamos 
stebėsenos ir vertinimo priemonės ir 
atsakingos įstaigos, aprašymas ir 
priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti 
tų valdymo mechanizmų skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 414
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
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) valdymo mechanizmų, kuriuos 
sudaro partnerystės susitarimai, 
planuojamos stebėsenos ir vertinimo 
priemonės ir atsakingos įstaigos, 
aprašymas, atitinkantis Europos 
struktūrinių ir investicinių fondų Europos 
partnerystės elgesio kodeksą 
((CDR 240/2014);

Or. en
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Pakeitimas 415
Radan Kanev

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) aprašymas, kaip vyko viešos 
konsultacijos, surengtos prieš parengiant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, ir 
kaip buvo atsižvelgta į šių konsultacijų 
išvadą; 

Or. en

Pakeitimas 416
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) pertvarkos galimybių susijusiose 
teritorijose ir ten gyvenantiems žmonėms 
vertinimas, numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
poveikį aprašymas, įskaitant darbo rinkos 
ir gebėjimų politiką, kuri turi atlikti 
svarbų vaidmenį skatinant ir remiant 
užimtumą ir darbo vietų kūrimą, ir 
iššūkių pavertimą galimybėmis tiek 
regionui, tiek jame gyvenantiems 
žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) su tvarių ir kokybiškų darbo vietų 
kūrimu ir naujų įgūdžių poreikiu 
susijusių numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
poveikį aprašymas;

Or. fr

Pakeitimas 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) numatomų veiksmų rūšies ir 
tikėtino jų indėlio mažinant pertvarkos 
socialinį, ekonominį poveikį, poveikį 
energetiniam saugumui ir aplinkai 
aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 419
Jeroen Lenaers

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kai parama teikiama siekiant 
padėti paveiktiems darbuotojams 
prisitaikyti prie naujų užimtumo 
galimybių, taip pat teikiant pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims ieškant darbo ir 
aktyviai juos įtraukiant į darbo rinką, 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
tarpvalstybinei darbo rinkai pasienio 
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regionuose;

Or. en

Pakeitimas 420
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) jei parama teikiama investicijoms į 
kitas nei MVĮ įmones, išsamus tokių 
veiksmų ir įmonių sąrašas ir tokios 
paramos būtinumo pagrindimas pateikiant 
trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad 
tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų 
numatomą be investicijų sukurtų darbo 
vietų skaičių; arba kai yra aiškus poreikis 
perkvalifikuoti darbuotojus ir darbo 
ieškančius asmenis, o kito finansavimo 
nėra;

Or. en

Pakeitimas 421
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) jei parama teikiama gamybinėms 
investicijoms į kitas nei labai mažos 
įmonės ir MVĮ įmones, orientacinis tokių 
veiksmų ir įmonių sąrašas ir tokios 
paramos būtinumo pagrindimas pateikiant 
trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad 
numatomas užimtumas mažės;

Or. it
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Pakeitimas 422
Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 423
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, išsamus remtinų veiksmų 
sąrašas ir pagrindimas, kad jais 
prisidedama prie atitinkamų santykinių 
taršos rodiklių, nustatytų nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB, laikymosi ir 
prie to, kad užimtumas nemažėtų;
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Or. it

Pakeitimas 424
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 425
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
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 

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

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

Or. en

Pakeitimas 426
Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 427
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) sąveika ir papildomumas su kitomis 
Sąjungos programomis ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant 
patenkinti nustatytus vystymosi poreikius.

j) sąveika ir papildomumas su kitomis 
Sąjungos programomis ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais, siekiant 
patenkinti plano teritorijoje nustatytus 
vystymosi poreikius.

Or. en

Pakeitimas 428
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
7 straipsnio 2 pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) aiškus numatomo viešųjų 
administracijų ir viešųjų agentūrų 
vaidmens, kuriuo remiamas planų 
įgyvendinimas, aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi 
derėti su visais tarptautiniais, ES, 
nacionaliniais ar regioniniais strateginio 
planavimo tikslais, susijusiais su 
ekologine apsauga ir klimato kaitos 
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Europos socialinių teisių ramsčiu. švelninimu, bei priemonėmis, kuriomis 
skatinamas deramas darbas, geresnis 
darbo užmokestis, investicijos į 
universaliąsias ir nemokamas viešąsias 
paslaugas ir visapusiškesnę socialinę 
naudą ir atsaką.

Or. pt

Pakeitimas 430
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai turi 
derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis 
strategijomis, atitinkamomis pažangiosios 
specializacijos strategijomis, NEKSVP, 
Europos žaliuoju kursu, Europos 
socialinių teisių ramsčiu, Europos klimato 
teisės aktu ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais.

Or. en

Pakeitimas 431
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 432
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Į teritorinius teisingos pertvarkos 
planus neįtraukiamos jokios viešosios 
investicijos į iškastinio kuro 
infrastruktūrą; jais suteikiama galimybė 
toliau stiprinti vietos ekonomiką ir 
trumpinti jos maršrutus. 
Vis dėlto valstybės narės į atitinkamus 
investicijų planus turi įtraukti nacionalinį 
tokios veiklos finansavimą, kai tai 
pagrįsta energetinio saugumo arba 
nacionalinio saugumo aspektais. 

Or. en

Pakeitimas 433
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Neatidėliotino taikymo mechanizmas

Su perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos susijusių įvykių, 
kurie daro trumpalaikį ir neigiamą 
poveikį darbuotojams bet kurioje valstybės 
narės teritorijoje, atveju atitinkama 
valstybė narė gali prašyti aktyvuoti 
neatidėliotino taikymo mechanizmą. 
Valstybė narė paaiškina, kodėl TPF 
parama veiklai, atitinkanti 4 straipsnio 2 
dalį, tiesiogiai susijusi su konkrečiais jos 
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tikslais, nustatytais 2 straipsnyje, yra 
pagrįsta, kad būtų sumažintas 
trumpalaikis ir neigiamas poveikis 
darbuotojams. Komisija nagrinėja 
prašymą deramai atsižvelgdama į jo 
skubumą.

Or. en

Pakeitimas 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Partnerystė

1. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. …/… [naujasis BNR] [6 straipsniu] ir 
Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 240/2014, kiekviena valstybė narė 
užtikrina prasmingą socialinių partnerių 
ir pilietinės visuomenės organizacijų bei 
kitų susijusių arba atstovaujančių 
organizacijų dalyvavimą programuojant ir 
įgyvendinant TPF remiamas priemones. 
Toks prasmingas dalyvavimas yra 
įtraukus ir visiems prieinamas.

Or. en

Pakeitimas 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produkto rodikliams nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems 
metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 

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

2029-iesiems metams nustatytos siektinos 
reikšmės yra sumuojamos.

Or. en

Pakeitimas 436
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 10 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas III priedas, kad būtų padaryti 
reikiami naudotinų rodiklių sąrašo 
pakeitimai.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 437
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis straipsnis taikomas 
visapusiškai laikantis Sąjungos ir 
valstybių narių teisės aktų dėl duomenų 
apsaugos ir nedarant poveikio 
Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 
nuostatoms.

Or. en
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Pakeitimas 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Finansinės pataisos

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

Or. en

Pakeitimas 439
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 440
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, išnagrinėjusi galutinę programos 
veiklos rezultatų ataskaitą, gali atlikti 
finansines pataisas pagal Reglamentą (ES) 
[naujasis BNR].

Or. en

Pakeitimas 441
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų suteikimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
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Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 444
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 445
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 446
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 448
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 449
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 450
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Valstybėms narėms iki ... [vieni metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
nustatomas pereinamasis laikotarpis 
teritoriniams teisingos pertvarkos 
planams parengti ir patvirtinti. Tuo 
pereinamuoju laikotarpiu visos valstybės 
narės visiškai atitinka finansavimo 
reikalavimus pagal šį reglamentą; į tą 
laikotarpį Komisija neatsižvelgia 
svarstydama sprendimą dėl įsipareigojimų 
panaikinimo arba finansavimo 
praradimo.

Or. en
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Pakeitimas 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

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

Or. en

Pagrindimas

Didžioji TPF išteklių dalis, t. y. 6,5 mlrd. EUR, turėtų būti paskirstyta pagal Komisijos 
pasiūlytą skaičiavimo metodą. Tačiau likusi 1 mlrd. EUR suma turėtų būti skirta toms 
valstybėms narėms, kurios iki 2017 m. gerokai – bent 30 proc. sumažino savo išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taigi 150 proc. viršijo strategijos „Europa 2020“ 
20 proc. tikslą.

Pakeitimas 452
Sandra Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) pramonės įrenginių, transporto, 
pastatų, dėl pakeisto žemės naudojimo ir 
iš kitų reikšmingų šaltinių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 ir NUTS 3 lygio regionuose, 
kuriuose pirmiau minėtų šaltinių taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/2006 7 straipsnį, 
ir atitinkamo regiono BVP santykis, du 



PE652.310v01-00 116/132 AM\1205199LT.docx

LT

nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 ir NUTS 3 lygio 
regione, atsižvelgiama į pramonės 
įrenginių, kurių taršos anglies dioksidu 
intensyvumas yra didžiausias, išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
NUTS 2 lygio regione (koeficientas – 
39 proc.);

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

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

Or. pt

Pakeitimas 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 3 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 3 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 3 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

I priede nurodyta, kad svarbu rinkti kuo tikslesnius duomenis. Todėl vietoj NUTS 2 lygio 
teritorijų turėtų būti nurodytos NUTS 3 lygio teritorijos, nes taip tam tikri regionai galėtų būti 
kompensuojami kitais. Atsižvelgiant į ribotą biudžetą, turėtume laikytis kuo didesnio tikslumo.

Pakeitimas 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 3 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/200628 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 3 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 3 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

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

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

Pakeitimas 456
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje, palyginti su visu kiekvieno 
regiono pramonės darbuotojų skaičiumi 
(koeficientas – 33 proc.);

Or. en

Pakeitimas 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) užimtumas anglių, lignito, degiųjų 
skalūnų ir durpių kasybos sektoriuje 
(koeficientas – 25 proc.);
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Or. en

Pakeitimas 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) užimtumas anglių ir lignito kasybos 
sektoriuje (koeficientas – 45 proc.);

Or. en

Pakeitimas 461
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 462
José Manuel Fernandes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) Pakeitimas va) greitis, 
kuriuo valstybės narės įsipareigoja 
mažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų naudojant anglis arba 
lignitą, kiekį, kaip nurodyta 
atitinkamuose 2030 m. nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose (koeficientas – 5 proc.);

Or. en

Pakeitimas 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) užimtumas ir darbo ieškantys 
asmenys, dirbantys arba anksčiau dirbę 
veiklos srityse, kurios dėl pertvarkos 
proceso susiduria su dideliais socialiniais 
ir ekonominiais sunkumais, pramonės 
sektoriuje NUTS 3 lygio regionuose, į 
kuriuos atsižvelgiama taikant i papunktį 
(koeficientas – 25 proc.);

Or. en

Pakeitimas 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

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

iii) užimtumas pramonės sektoriuje 
NUTS 2 lygio regionuose, į kuriuos 
atsižvelgiama taikant i papunktį 
(koeficientas – 27 proc.);

Or. en

Pakeitimas 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) NUTS 2 lygio regionų, laikomų 
mažiau išvystytais sanglaudos politikos 
srityje, dalis (koeficientas – 10 proc.);

Or. pt

Pakeitimas 467
Stelios Kympouropoulos
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto v a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) sparta, kuria valstybės narės 
įsipareigoja mažinti savo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
anglis arba lignitą, kiekį, kaip nurodyta 
atitinkamuose 2030 m. nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose (koeficientas – 6 proc.);

Or. en

Pakeitimas 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos. 2 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 2 mlrd. EUR sumos, 
atitinkamai 5 mlrd. EUR skirtų valstybei 
narei, kuri, remdamasi aiškiais rodikliais, 
gali pagrįsti, kad jai priklauso didesnė 
dalis pažeidžiamų regionų, kuriuose 
aplinkos požiūriu tvarios energijos 
politika sukeltų apčiuopiamą socialinį ir 
ekonominį pavojų, nei kitų valstybių 
narių vidurkis. 2 mlrd. EUR vienai 
valstybei narei viršijančios sumos, 
atitinkamai 5 mlrd. EUR smarkiai 
nukentėjusioms valstybėms narėms, 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 471
Stelios Kympouropoulos

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

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

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų sumos, 
viršijančios 27 proc. 3 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos pagrindinės sumos. 27 proc. 
vienai valstybei narei viršijančios sumos 
perskirstomos proporcingai visų kitų 
valstybių narių asignavimams. Atitinkamai 
perskaičiuojamos valstybių narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 472
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų sumos, 
viršijančios 27 proc. 2 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos TPF išteklių sumos. Didesnės 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

Or. it

Pakeitimas 473
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Taikant b punktą gautos valstybių 
narių dalys pakoreguojamos į didesnę arba 

c) Taikant b punktą gautos valstybių 
narių dalys pakoreguojamos į didesnę arba 
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mažesnę pusę, tos valstybės narės BNP 
vienam gyventojui (apskaičiuoto 
perkamosios galios paritetais) 2015–
2017 m. ir ES 27 valstybių narių BNP 
vienam gyventojui vidurkio (vidurkis 
išreikštas 100 proc.) skirtumą, teigiamą 
arba neigiamą, padauginant iš 1,5 
koeficiento.

mažesnę pusę, tos valstybės narės BNP 
vienam gyventojui naujausiais 
duomenimis (apskaičiuoto perkamosios 
galios paritetais) ir ES 27 valstybių narių 
BNP vienam gyventojui vidurkio (vidurkis 
išreikštas 100 proc.) skirtumą, teigiamą 
arba neigiamą, padauginant iš 1,5 
koeficiento.

Or. it

Pakeitimas 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos c punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis koregavimas netaikomas valstybėms 
narėms, kurių asignavimai buvo apriboti 
pagal b punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos c punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis koregavimas netaikomas valstybėms 
narėms, kurių asignavimai buvo apriboti 
pagal b punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos d punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, skirtos užtikrinti minimalų 
pagalbos intensyvumą, proporcingai 
išskaičiuojamos iš visų kitų valstybių narių 
asignavimų, išskyrus tas, kurių 
asignavimai apriboti pagal b punktą.

Sumos, skirtos užtikrinti minimalų 
pagalbos intensyvumą, proporcingai 
išskaičiuojamos iš visų kitų valstybių narių 
asignavimų.

Or. en

Pakeitimas 477
Stelios Kympouropoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gyventojai, gyvenantys salų ar 
kalnuotose vietovėse, kurios yra 
priklausomos nuo autonominės elektros 
energijos gamybos naudojant dyzelinius 
ar benzininius generatorius 
(koeficientas – 2 proc.);

Or. en

Pakeitimas 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).

Pakeitimas 479
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies a punktas Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies a punkto 1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Numatomo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos proceso 
metmenys, atsižvelgiant į nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 

1.1. Numatomo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos proceso 
metmenys, atsižvelgiant į kitų esamų 
pertvarkos planų tikslus, kartu pateikiant 
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Or. en

Pakeitimas 481
Andrea Caroppo

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies b punktas Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies b punktas

1.2 Teritorijų, kurios, numatoma, patirs 
didžiausią poveikį, nustatymas ir tokio 
pasirinkimo pagrindimas atitinkamai 
įvertinant poveikį ekonomikai ir 
užimtumui, remiantis naujausia NEKSVP 
versija.

Or. it

Pakeitimas482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2 Teritorijų, kurios, numatoma, patirs 
didžiausią neigiamą poveikį, nustatymas ir 
tokio pasirinkimo pagrindimas atitinkamai 
įvertinant poveikį ekonomikai ir 
užimtumui, remiantis 1.1 skirsnio 
metmenimis.

1.2 Teritorijų, sektorių ir bendruomenių, 
kurie, numatoma, patirs didžiausią 
neigiamą poveikį, nustatymas ir tokio 
pasirinkimo pagrindimas atitinkamai 
įvertinant poveikį ekonomikai ir 
užimtumui, remiantis 1.1 skirsnio 
metmenimis.

Or. en

planų ir kitų esamų pertvarkos planų 
tikslus, kartu pateikiant tokios veiklos kaip 
anglių ir lignito kasyba arba anglimis 
kūrenamų elektrinių energijos gamybos 
nutraukimo arba laipsniško veiklos apimčių 
mažinimo tvarkaraštį.

tokios veiklos kaip anglių ir lignito kasyba 
arba anglimis kūrenamų elektrinių energijos 
gamybos nutraukimo arba laipsniško veiklos 
apimčių mažinimo tvarkaraštį.
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Pakeitimas 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.2 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies d punkto lentelės 2 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Tikslai ir rezultatai, kurių tikimasi 
įgyvendinant TPF prioritetą.

– Tikslai ir rezultatai, kurių tikimasi 
įgyvendinant TPF prioritetą, be kita ko 
susiję su atitinkamų vietos bendruomenių 
ir darbuotojų gerove, ypatingą dėmesį 
skiriant ilgalaikiam nedarbui, dirbančiųjų 
skurdui ir pirmojo darbo ieškantiems 
asmenims.

Or. en

Pakeitimas  485
Radka Maxová

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies h punktas ir nuoroda: 7 
straipsnio 2 dalies i punkto lentelės
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies h punktas Išbraukta.
Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
gamybinėms investicijoms kitoms nei MVĮ 
įmonėms:
– išsamus tokių veiksmų ir įmonių sąrašas 
ir kiekvienai iš jų skiriamos paramos 
būtinumo pagrindimas pateikiant 
trūkumų analizę, iš kurios matyti, kad 
tikėtinas darbo vietų praradimas viršytų 
numatomą be šių investicijų sukurtų 
darbo vietų skaičių;
Nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies i punktas
Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
investicijoms, kuriomis siekiama 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų vykdant Direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, 
kiekį:
– išsamus remtinų veiksmų sąrašas ir 
pagrindimas, kad jais prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ir dėl jų išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš 
esmės sumažinamas tiek, kad bus 
mažesnis už atitinkamus santykinius 
taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB, ir jei tie 
veiksmai reikalingi dideliam darbo vietų 
skaičiui apsaugoti

Or. en

Pakeitimas 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3.1 papunkčio lentelės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Partnerių dalyvavimo rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant teritorinį 

– Partnerių dalyvavimo, atitinkančio 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų 
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teisingos pertvarkos planą tvarka; Europos partnerystės elgesio kodeksą 
((CDR 240/2014), įskaitant NVO, 
profesines sąjungas ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus, rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant teritorinį 
teisingos pertvarkos planą tvarka;

Or. en

Pakeitimas 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3.1 papunkčio lentelės 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Viešų konsultacijų rezultatai. – Viešų konsultacijų, atitinkančių 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų 
Europos partnerystės elgesio kodeksą 
((CDR 240/2014), rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3.3 papunkčio lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir 
stebėseną atsakinga (-os) įstaiga (-os) ir jų 
vaidmuo

Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir 
stebėseną atsakinga (-os) įstaiga (-os) ir jų 
vaidmuo, atitinkantis Europos 
struktūrinių ir investicinių fondų Europos 
partnerystės elgesio kodeksą 
((CDR 240/2014).

Or. en


