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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekologinės krizės, su kuria susiduria pasaulis, neįmanoma sustabdyti. Įsteigdama Teisingos 
pertvarkos fondą ir įsipareigodama iki 2050 m. sukurti neutralizuoto poveikio klimatui 
Europą, Europos Sąjunga parodo savo įsipareigojimą skirti reikiamus biudžeto išteklius, kad 
būtų užtikrinta būtina jos ekonomikos ekologinė pertvarka. Ji įsipareigoja remti savo 
gyventojus įgyvendinant šiuos pokyčius ir padėti savo teritorijoms pasinaudoti bendra 
galimybe kurti tvarią ir teisingą ateitį.

Pandemijai COVID-19 parodžius mūsų vystymosi modelių trapumą, vis labiau didėja 
Europos apsaugos priemonių poreikis. Krizės, kurios kelia grėsmę mūsų visuomenei, ne 
atsveria, bet stiprina viena kitą, didindamos nelygybę ir skatindamos valstybes užsidaryti. 
Todėl išnaudojant Europos Sąjungos teisėkūros arsenalą reikėtų didinti Europos Sąjungos 
gebėjimą įveikti tas krizes.

Mūsų piliečiai nesupranta absoliučios būtinybės kolektyviai ir bendromis pastangomis 
reaguoti į mūsų laikų iššūkius. 82 proc. europiečių nepritaria tam, kad energetinei pertvarkai 
būtų teikiama finansinė parama1. Klimato kaitos padariniai nebepalieka abejonių, kad mūsų 
išlikimas priklauso nuo mūsų bendro gebėjimo keisti savo gyvenimo būdą.

Mūsų energetikos, ekonomikos, socialinė ir aplinkos politika turi derėti su istorijos raida. 
Priimdama Europos žaliąjį kursą2 Europos Sąjunga parodė, kad ji atsisako pasiduoti prieš 
nepalankius pasaulyje vykstančius pokyčius ir remia savo teritorijų gebėjimą transformuotis. 
Pagal Tvarios Europos investicijų planą3 buvo sukurtas Teisingos pertvarkos mechanizmas, 
kuris 2021–2027 m. laikotarpiu padės sutelkti ne mažiau kaip 100 mlrd. EUR regionams, 
kuriuos labiausiai paveiks perėjimas prie žaliosios ekonomikos.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos 
pertvarkos fondas4 yra pirmas iš trijų Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių. Tačiau tai 
nereiškia, kad ES turėtų teikti didesnę paramą iš šio fondo kaip besąlygiškas dotacijas 
valstybėms narėms. Jų klimato srities įsipareigojimų vykdymas yra būtina nuoseklios, 
patikimos ir veiksmingos Europos politikos garantija.

Vykstant ekonomikos ir visuomenės krizėms, teritorijos, kurioms labiausiai reikia pertvarkos, 
negali tapti 21-ojo amžiaus nuskriaustosiomis. Jos yra labai svarbios Europos projektui, kuris 
dabar turi sutelkti jų tradicijas ir stipriąsias puses, kad būtų rastos įtraukių sisteminių pokyčių 
galimybės. Teisingos pertvarkos fondas patvirtina šį siekį, papildydamas kitus du Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčius, kurie iš dalies taip pat susiję su šiomis teritorijomis. Juo 
siekiama remti piliečius vietos lygmeniu, kad jie galėtų pasinaudoti atsparumo svertais ir kad 
jokia teritorija nebūtų palikta nuošalyje.

Kad šios teritorijos ir jų gyventojai galėtų pasinaudoti pertvarka kaip geresnio gyvenimo 
ateityje galimybe, pranešėjas nurodo tris aspektus, kurie turėtų būti įtraukti į Teisingos 
pertvarkos fondą.

1 2-asis EIB klimato tyrimas, atliktas bendradarbiaujant su BVA institutu, paskelbtas 2020 m. kovo 13 d. 
2 2019 m. gruodžio 11 d. Europos žaliasis kursas
3 2020 m. sausio 14 d. COM(2020) 21.
4 2020 m. sausio 14 d. COM (2020) 22.
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Visų pirma, siekiant užtikrinti, kad jis iš tikrųjų būtų naudojamas teisingai, Teisingos 
pertvarkos fondas pirmenybę turės teikti žmonių ir socialinei gerovei. Šis fondas turi duoti 
apčiuopiamos naudos vietos gyventojams ir jo poveikis turi būti matomas konkrečioje 
teritorijoje. Tai galima pasiekti taikant aktyvias darbo rinkos priemones (švietimas, mokymas, 
parama verslo kūrimui, judumas ir t. t.), taip pat tam tikras pasyvias paramos priemones 
(pensijų skirtumo finansavimas).

Antra, fondas turi būti orientuotas į tvarios šių teritorijų ekonomikos sąlygų kūrimą. Visos 
fondo investicijos turi būti suderinamos su socialinės apsaugos ir aplinkosaugos aspektais.

Galiausiai fondo lėšomis turėtų būti remiamos „socialinės infrastruktūros“ priemonės, 
padedančios pereinamojo laikotarpio teritorijoms išlikti dinamiškoms, visuomeniškoms ir 
solidarioms (sveikatos priežiūra, būstas ir t. t.). Siekiant užtikrinti prieigą prie fondo, be 
fizinės infrastruktūros labai svarbu stiprinti vietos suinteresuotųjų subjektų gebėjimus 
dalyvauti pertvarkoje.

Pranešėjas Teisingos pertvarkos fondą mato kaip pertvarkos procesų Europoje katalizatorių5. 
Kaitos procesų ir teritorijų transformacijos sėkmė priklauso nuo jų gyventojų dalyvavimo 
nustatant strategijas ir asociacijų bei vietos projektus vykdančių subjektų skatinimo 
sąmoningai siekti pokyčių. Vykdyti teritorijos ekologinę pertvarką visų pirma reiškia vykdyti 
viešąją politiką, kuria keičiamas žmonių mąstymas ir kuri padeda rasti vietos lygmens 
sprendimus.

Naudodamiesi Teisingos pertvarkos fondo lėšomis regionai, gyventojai ir įmonės turi 
galimybę sėkmingai įvykdyti pertvarką.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą užtikrinti, kad pasaulinės 
temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 C, ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 

5 Pagal pertvarkos modelį, kurį parengė Loos-en-Gohelle savivaldybė (Prancūzija).
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales.

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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tikslams. Šis reglamentas, kuriuo 
įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso (toliau – Europos 
žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų 
padengtos ekonominės ir socialinės 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos sąnaudos, kuomet 
bet koks likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu;

sutelkiant Sąjungos finansavimą 
ekologijos tikslams, bei Europos 
socialinių teisių ramstį. Šis reglamentas, 
kuriuo įgyvendinamas vienas iš 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
(toliau – Europos žaliasis kursas)11 
nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios 
Europos investicijų plano12, kuriuo 
teikiamas specialus finansavimas pagal 
Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad kuo 
anksčiau, bet ne vėliau kaip iki 2050 m. 
būtų sprendžiami ekonominiai ir 
socialiniai perėjimo prie visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
uždaviniai, taip pat remiami Sąjungos 
regionai ir žmonės, jiems teikiant 
socialinę, darbo rinkos ir ekonominę 
paramą;

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų 
neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus. Nors kova su klimato 
kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju 
laikotarpiu bus naudinga visiems ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia 

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui, visiškai atsinaujinančiaisiais 
ištekliais grindžiamos, labai efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios ir 
žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
Remiantis 2019 m. Europos investicijų 
banko (EIB) klimato apžvalga, 82 proc. 
Sąjungos piliečių ragina teikti konkrečią 
finansinę paramą energetikos pertvarkai. 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
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galimybių bei iššūkių visiems, ne visi 
regionai ir valstybės narės pradeda 
pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai 
veikti irgi nevienodi. Vienų pažanga yra 
didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro 
platesnio masto socialinį ir ekonominį 
poveikį regionams, kurie labai priklausomi 
nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, 
kad klimato politikos srityje pertvarka 
Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali 
didėti skirtumai tarp regionų, o tai 
neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų 
neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus. Kova su klimato kaita ir 
aplinkos būklės blogėjimu yra uždaviniai, 
kurie vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu galėtų suteikti galimybių 
visiems, jeigu jie būtų įgyvendinami 
socialiai teisingu būdu. Ne visi regionai ir 
valstybės narės pradeda būtiną ir 
neatidėliotiną pertvarką nuo to paties 
taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi. 
Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, 
o pertvarka daro platesnio masto socialinį, 
darbo rinkos ir ekonominį poveikį 
regionams ir jose gyvenantiems žmonėms, 
kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro 
– dujų, anglių, lignito, durpių ir degiųjų 
skalūnų, ir (arba) šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės. 
Todėl ne tik kyla rizika, kad klimato 
politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks 
skirtingu greičiu, bet ir prisidedama prie 
socialinės nelygybės ir didėjančių 
skirtumų tarp regionų. Todėl itin svarbu 
nedelsiant remti regionus ir subjektus, 
kurių indėlis yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti greitą teisingą pertvarką, 
atitinkančią Sąjungos klimato politikos 
tikslus, kad šis atotrūkis nedidėtų; 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti įtrauki ir socialiai 
priimtina visiems, turi mažinti nelygybę ir 
nepalikti nė vieno nuošalyje. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės, o taip pat 
įvairūs regionų ir vietos subjektai turėtų 
nuo pat pradžių atsižvelgti į jos socialinį, 
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atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

darbo rinkos bei ekonominį poveikį ir 
taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti ir 
teigiamiems sustiprinti, pavyzdžiui, 
kuriant naujas, deramas ir tvarias darbo 
vietas arba gerinant oro kokybę. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliojo kurso užmojais 
sukurti galimybes labiau klestinčiam ir 
įtraukesniam bei sveikesniam ir 
ekologiškesniam žemynui, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo ir paspartinti perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui, visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos kuo anksčiau, bet ne vėliau 
kaip 2050 m. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 



PA\1202704LT.docx 9/45 PE650.398v01-00

LT

25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politiką turimus išteklius, taip 
pat nacionalines ir regionines investicijas 
bei privatųjį kapitalą ir jokiu būdu 
neturėtų pakeisti tokių investicijų;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra ne tik iššūkis, bet 
ir didžiulė galimybė visiems. Papildomos 
paramos reikės regionams, kurie tebėra 
labai priklausomi nuo iškastinio kuro arba 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės, kurios reikės laipsniškai 
atsisakyti ir (arba) modernizuoti siekiant 
pereiti prie poveikio klimatui neutralumo, 
ir kurie neturi finansinių priemonių. Todėl 
TPF turėtų aprėpti visą Sąjungą, bet jo 
finansinių išteklių paskirstymas turėtų 
atitikti regionų pajėgumą finansuoti 
būtinas investicijas, reikalingas pereiti prie 
poveikio klimatui neutralumo kuo 
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klimatui neutralumo pasiekti; greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato, socialinius ir aplinkos 
apsaugos prioritetus. Investicijų sąraše 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
investicijoms, kuriomis remiami žmonės, 
darbo vietų kūrimas ir vietos ekonomika ir 
kurios yra tvarios vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus 
Europos socialinių teisių ramsčio ir 
Europos žaliojo kurso tikslus, kartu 
apsaugant, išsaugant ir puoselėjant 
Sąjungos gamtinį kapitalą, gerinant 
sveikatą ir gerovę, atsižvelgiant į su 
aplinka susijusią riziką ir poveikį. 
Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti 
prie efektyviai išteklius naudojančios 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip iki 2050 m. 
Nuosmukį patiriantiems sektoriams, 
pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, 
lignito, durpių, dujų, naftos ir degiųjų 
skalūnų arba šio iškastinio kuro gavybos 
sektoriams, parama turėtų būti griežtai 
susieta su laipsnišku tokios veiklos 
nutraukimu ir didelis dėmesys turėtų būti 
skiriamas darbo vietų kūrimui ir vietos 
ekonomikos atsparumo didinimui siekiant 
spręsti galimas darbo vietų praradimo 
problemas. Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
nauja veikla diegiant naujas technologijas, 
inovacijas darbo vietoje, naujus procesus 



PA\1202704LT.docx 11/45 PE650.398v01-00

LT

ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

ar produktus, kurie padėtų žymiai 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu 
išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir 
išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ įgyvendinimui 
priimant visus sprendimus dėl investicijų, 
taip pat ekologiškiems sektoriams, pvz., 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba 
bet kuriems sektoriams, kuriuose 
remiamas, propaguojamas ir skatinamas 
efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė 
ekonomika, ir tiems, kuriuose skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, taip pat 
skaitmeninimo ir junglumo srityse. Tokios 
priemonės turėtų skatinti kurti žaliąsias 
tvarias ir deramas darbo vietas, mažinti 
neigiamas socialines pasekmes ir 
paspartinti perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos 
ne vėliau kaip iki 2050 m.;

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

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

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

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

perkvalifikavimą, ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausiems asmenims, kaip 
apibrėžta [ESF+ reglamente], siekiant 
padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių ir užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą visuose sektoriuose, taip pat 
teikti aktyvios darbo rinkos ir įgūdžių 
ugdymo politikos priemones, skirtas į 
ateitį orientuotiems sektoriams ir 
užimtumui, pagalbą pertvarkos 
paveiktiems asmenims ir individualizuotą 
pagalbą visų kategorijų darbo ieškantiems 
asmenims ieškant darbo ir užtikrinti 
visoms asmenų grupėms vienodas prieigos 
galimybes be diskriminacijos ir jų aktyvią 
integraciją į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. Todėl paramą gaunantys 
valstybių narių regionai, 
bendradarbiaudami su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
pilietinę visuomenę ir atitinkamas vietos 
bendruomenes, ir remiami Komisijos, 
turėtų parengti teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai 
aprašytas pertvarkos procesas, įskaitant 
darbo vietų kūrimo priemones, investicijas 
į vietos socialinę infrastruktūrą, 
atsižvelgdami bent į savo nacionalinių 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planų užmojus, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir Europos socialinių 
teisių ramstį. Šiuo tikslu Komisija turėtų 
sukurti esama pertvarkomiems anglių 
pramonės regionams skirta platforma 
grindžiamą Teisingos pertvarkos 
platformą, kad būtų sudarytos sąlygos 
dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta 
patirtimi ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais tarp visų susijusių subjektų ir 
sektorių. Esama platforma turėtų būti 
visapusiškai naudojama geriausios 
praktikos pavyzdžiams skleisti planavimo 
etape;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 18

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 nustatyti labiausiai 
neigiamai paveikti subjektai ir teritorijos, 
kuriems turi būti sutelkta TPF parama, ir 
aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia 
imtis norint pasiekti neutralaus poveikio 
klimatui ekonomiką ne vėliau kaip iki 
2050 m., visų pirma dėl su iškastinio kuro 
gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių uždarymo, taip pat 
išsamus investicijų į socialinę 
infrastruktūrą planas. Šios teritorijos 
turėtų būti tiksliai nustatytos ir atitikti 
NUTS 3 lygio regionus arba turėtų būti jų 
dalys. Planuose turėtų būti išsamiai 
aprašyti tų teritorijų uždaviniai, galimybės 
bei poreikiai, be kita ko, susiję su socialine 
infrastruktūra, taip pat darbo vietų 
kūrimo potencialas, reikalingas 
pertvarkai pasiekti, ir nustatyta, kokio tipo 
veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus klimato kaitos poveikiui 
atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat 
atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo ne vėliau kaip iki 2050 m. ir 
Europos žaliojo kurso tikslus, vystymas, 
kartu užtikrinant, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje. TPF finansinę paramą 
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turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus 
vykdomoms investicijoms. Teritoriniai 
teisingos pertvarkos planai turėtų būti 
nacionalinės TPF programos, kurią turi 
patvirtinti Komisija, dalis;

Or. en

Pakeitimas 19

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, darbo rinkos 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 specifiniai uždaviniai, 
taip pat valstybių narių ir teritorijų 
finansinių išteklių apribojimai ir, kita 
vertus, nuoseklios įgyvendinimo sistemos, 
apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
poreikis. Kadangi šių tikslų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 20

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 asmenų 
grupėms ir teritorijoms, kurioms reikia 
papildomos paramos siekiant pereiti prie 
visiškai atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m., ir paversti iššūkius 
galimybėmis, visų pirma naujų deramų ir 
tvarių žaliųjų darbo vietų kūrimo ir 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei 
perkvalifikavimo, švietimo ir mokymo 
srityse, siekiant skatinti naują ekonomikos 
modelį, kuris užtikrintų klestėjimą ir 
gerovę, kartu mažindamas neigiamą 
poveikį klimatui.

Or. en

Pakeitimas 21

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, vietovėms ir 
žmonėms spręsti dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
ir visuomenės kylančius socialinius, darbo 
rinkos, ekonominius ir su aplinka 
susijusius uždavinius ir išnaudoti 
galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, atsižvelgiant į visa 
apimančius Europos žaliojo kurso tikslus, 
o ypač – visos Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, kaip apibrėžta Europos 
klimato teisės akte, ir juos remdamas, kad 
būtų sprendžiami klimato ir 
aplinkosaugos uždaviniai, kartu 
užtikrinant teisingą pertvarką, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje. TPF išimtinai 
remia 4 straipsnio 2a–2d dalyse nurodytą 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 



PE650.398v01-00 22/45 PA\1202704LT.docx

LT

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.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas į ekonomikos pertvarką, jeigu 
jos atitinka reikalavimus pagal 
Reglamentą ... [tvarios taksonomijos 
reglamentas]:
a) tvarias investicijas į MVĮ, įskaitant 
startuolius, kuriomis skatinamas deramų 
ir tvarių darbo vietų kūrimas, ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas;
b) investicijas į naujų įmonių kūrimą 
į ateitį orientuotuose tvariuose 
sektoriuose, be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;
c) investicijas į tvarią mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą ir pažangių, 
ekologiškų ir tvarių technologijų 
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perdavimo skatinimą, sudarant sąlygas 
pereiti prie visiškai atsinaujinančiaisiais 
ištekliais grindžiamos, labai efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios, 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos;
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;
e) tikslines energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones, kuriomis 
siekiama spręsti energijos nepritekliaus ir 
prastų būsto sąlygų problemas;
f) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, visų pirma skirtas 
labai mažoms ir mažosioms įmonėms, 
kartu atsižvelgiant į išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus;
g) investicijas į teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, kartu užtikrinant, kad 
būtų deramai laikomasi principo „teršėjas 
moka“;
h) investicijas į netoksiškos žiedinės 
ekonomikos skatinimą, įskaitant 
prevenciją, mažinimą, veiksmingą išteklių 
naudojimą, pakartotinį naudojimą, 
taisymą ir perdirbimą.

Or. en

(2a straipsnio a–h punktai atitinka Komisijos pasiūlymo a–g punktus su pakeitimais, kurie 
pažymėti paryškintu šriftu ir pabraukti:

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

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

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

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;

da) tikslines energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kuriomis siekiama 
spręsti energijos nepritekliaus ir prastų būsto sąlygų problemas;

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

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 1 dalį iš TPF remiamos 
socialinės investicijos, 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 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 
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bendruomenėse teikiamą priežiūrą;
f) socialines inovacijas, įskaitant 
inovatyvius 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) inovatyvius sveikatos priežiūros 
sprendimus, įskaitant sveikatos paslaugas 
ir naujus priežiūros modelius.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pagal 1 dalį TPF remia šias 
investicijas, nukreiptas į darbuotojus ir 
darbo ieškančius asmenis: 
a) darbuotojų ir į darbo rinką 
nepatenkančių asmenų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, ypač tų, kurių 
žinios nepakankamai išnaudojamos arba 
menkos, 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 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.
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Or. en

(2c straipsnio a–d punktai atitinka Komisijos pasiūlymo h–j punktus su pakeitimais, kurie 
pažymėti paryškintu šriftu ir pabraukti:

h) darbuotojų ir į darbo rinką nepatenkančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą; ypač tų, kurių žinios nepakankamai išnaudojamos arba menkos, turint 
tikslą mažinti gebėjimų, reikalingų ekonomikos pertvarkai į žaliąją taupiai išteklius 
naudojančią visuomenę, trūkumą;

i) aktyvią darbo rinkos ir įgūdžių politiką, kuri skirta į ateitį orientuotiems sektoriams 
ir užimtumui, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims;

ia) pajamų paramos priemones asmenims pereinamuoju etapu tarp darbo, studijų, 
savarankiško darbo arba pensijos;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų įtrauktį, užtikrinant vienodas galimybes ir skatinant 
bei užtikrinant lyčių lygybę;)

Pagrindimas

Kalbant apie 2c straipsnio c punktą, pajamų paramos priemonės turėtų būti taikomos ribotu 
mastu, bet jos gali būti labai naudingos švelninant padėtį, pavyzdžiui, netrukus į pensiją 
išeisiantiems pavieniams darbuotojams, kurie galbūt neteks pajamų dėl ankstyvo išėjimo į 
pensiją ar kitų priežasčių.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Pagal 1 dalį iš TPF remiama 
techninė pagalba, susijusi su investicijų 
kryptimis, nurodytomis 2a, 2b ir 2c dalyse.

Or. en

Pakeitimas 28

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

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

2e. 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 ir laikantis SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės 
pagalbos taisyklių, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą ir jei buvo 
atlikta papildoma jų atitikties Europos 
socialinių teisių ramsčiui patikra. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti, yra tvarios 
ir nedidina bei nepalaiko priklausomybės 
nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 29

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.

2f. TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
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, yra tvarios 
ir nedidina bei nepalaiko priklausomybės 
nuo iškastinio kuro.

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2g. Rengiant biudžetą ir 
programuojant veiksmus iš TPF 
užtikrinama vienodos apimties pagalba 
kiekvienai iš 2a, 2b ir 2c dalyse nurodytų 
investicijų krypčių.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

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

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą vietovėse, kuriose yra bent 
du plačiajuosčio ryšio tinklai.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 2b ir 2c dalyse nurodytai 
veiklai taip pat taikomos specialios [ESF 
+] išimtys.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansavimas neskiriamas 
veiklai, susijusiai su nauja iškastinio kuro 
gavyba arba durpių gamyba, įskaitant 
laikinai sustabdytų gavybos įrenginių 
atidarymą NUTS 2 regione, kuriame yra 
teritorija, per visą programos 
įgyvendinimo laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 36

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 jei planuojama veikla 
atitinka 4 straipsnio 2g dalyje nurodytą 
planavimo reikalavimą.

Or. en

Pakeitimas 37

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, visapusiškai 
laikydamosi partnerystės principo, kartu 
su atitinkamomis susijusių teritorijų 
valdžios institucijomis ir vietos 
suinteresuotaisiais asmenimis 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 
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efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

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 38

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 
tarpiniais tikslais, atitinkantį naujausią 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją;

Or. en

Pakeitimas 39

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 

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
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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;

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 perėjimu prie nulinio išmetimo ir 
iškastinio kuro naudojimo arba veiklos, 
kurią vykdant išmetama daug šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, nutraukimu tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinius, 
ekonominius ir poveikio aplinkai bei darbo 
rinkai uždavinius ir galimybes aprašymas 
ir išsamus suplanuotų veiksmų sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas
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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 atitinkamomis Sąjungos 
strategijomis (Europos žaliuoju kursu ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu) ir 
Jungtinių Tautų darniais vystymosi 
tikslais vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 43

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 priemonių ir 
mechanizmų, kuriuos sudaro partnerystės 
susitarimas, planuojamos stebėsenos ir 
vertinimo priemonės ir atsakingos įstaigos, 
aprašymas;

Or. en
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Pakeitimas 44

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 45

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
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Pakeitimas 46

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 47

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
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 49

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.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pertvarkos proceso metmenys ir 
labiausiai neigiamai paveiktų teritorijų 
valstybėje narėje nustatymas

1. Pertvarkos proceso metmenys ir 
teritorijų valstybėje narėje, kurioms 
reikalinga pagalba pereinant prie nulinio 
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išmetimo, nustatymas

Or. en

Pakeitimas 51

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

1.1. Numatomo perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos proceso metmenys, 
atsižvelgiant į nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų ir kitų esamų 
pertvarkos planų tikslus, kartu pateikiant 
tokios veiklos kaip dujų išgavimas, anglių 
ir lignito kasyba arba anglimis kūrenamų 
elektrinių energijos gamybos nutraukimo 
arba laipsniško veiklos apimčių iki 2050 m. 
mažinimo tvarkaraštį, įskaitant anglių 
atsisakymo datą prieš 2030 m.

Or. en

Pakeitimas 52

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 ir jose gyvenančių žmonių 
grupių, kurioms labiausiai reikės 
tinkamos paramos, kad iššūkiai būtų 
paversti galimybėmis, nustatymas ir tokio 
pasirinkimo pagrindimas atitinkamai 
įvertinant poveikį ekonomikai ir 
užimtumui, remiantis 1.1 skirsnio 
metmenimis.

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienos nustatytos teritorijos 
pertvarkos uždavinių vertinimas

2. Kiekvienos nustatytos teritorijos 
pertvarkos uždavinių ir galimybių 
vertinimas

Or. en

Pakeitimas 54

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 vien 
atsinaujinančiąja energija grindžiamos, 
itin tausiai išteklius ir energiją 
naudojančios žiedinės neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ekonominių, 
socialinių ir teritorinių uždavinių ir 
galimybių vertinimas

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies c punkto lentelės 1 
pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– nuosmukį patiriančius sektorius ir 
sektorius, kurie, tikėtina, patirs nuosmukį 
siekiant visa apimančių Europos žaliojo 
kurso tikslų, kurie, kaip numatoma, 
nutrauks su pertvarka susijusią veiklą arba 
žymiai sumažins jos apimtis; be kita ko, 
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pateikti atitinkamą tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies c punkto lentelės 2 
pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– numatomą darbo vietų praradimą ir 
perkvalifikavimo, įgūdžių ir mokymų 
poreikius ir paramos tipus bei 
planuojamas strategijas, atsižvelgiant į 
prognozes dėl įgūdžių, kurių reikia 
visiems sektoriams ir pramonės šakoms, 
kad jie galėtų prisitaikyti prie pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies c punkto lentelės 2 
pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekonomikos įvairinimo potencialą 
ir plėtros galimybes.

– ekonomikos įvairinimo potencialą 
ir plėtros galimybes teritorijose, suteikiant 
galimybę jose gyvenantiems žmonėms 
dalyvauti kituose esamuose arba naujuose 
tvariuose sektoriuose ir įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies c punkto lentelės 2 
pastraipos 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatomą poveikį įvairioms vietos 
gyventojų kategorijoms pagal amžių, lytį 
ir gyvenamąją vietą.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Plėtros poreikiai ir tikslai iki 2030 
m., kad būtų pasiektas poveikio klimatui 
neutralumas

2.2. Plėtros poreikiai ir tikslai iki 
2030 m., kad būtų pasiektas vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės ekonomikos tikslas ir poveikio 
klimatui neutralumas

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.2 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies d punkto lentelės 1 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Plėtra reikia spręsti pertvarkos 
uždavinius; 

– Plėtra reikia spręsti pertvarkos 
uždavinius ir pasinaudoti galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 61

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

– Tikslai ir rezultatai, kurių tikimasi 
įgyvendinant TPF prioritetą.

– Tikslai ir rezultatai (be kita ko, 
žmonėms, gyvenantiems susijusiuose 
regionuose, visų pirma darbuotojams ir 
darbo ieškantiems asmenims), kurių 
tikimasi įgyvendinant TPF prioritetą;

Or. en

Pakeitimas 62

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Tikslai ir rezultatai, kuriuos 
planuoja pasiekti vietos ekonomikos.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies g punkto lentelės 1 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– numatomų veiksmų rūšys ir 
tikėtinas jų indėlis prisidedant prie 
teisingos pertvarkos siekiant nulinio 
išmetimo ir aktyviai jį remiant.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies h punkto lentelės 1 
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pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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;

– 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 tvarių 
ir deramų darbo vietų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies i punkto lentelės 1 
pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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

– išsamus remtinų veiksmų sąrašas ir 
pagrindimas, kad jais prisidedama prie 
perėjimo prie vien atsinaujinančiąja 
energija pagrįstos, itin tausiai išteklius ir 
energiją naudojančios žiedinės ir 
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 
susijusių darbo vietų pritaikymui, 
pertvarkymui ar praradimui ir naujų 
deramų ir tvarių darbo vietų kūrimui.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.4 papunkčio nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies j punkto lentelės 1 
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įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatytų veiksmų sąveika ir 
papildomumas su kitomis programomis 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą (remiant 
pertvarkos procesą), kitomis finansavimo 
priemonėmis (Sąjungos prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais 
modernizavimo fondu) ir kitais Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais 
(specialia sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir kartu su Europos investicijų 
banku įgyvendinama viešojo sektoriaus 
paskolų priemone), siekiant patenkinti 
nustatytus investicijų poreikius.

– numatytų veiksmų sąveika ir 
papildomumas su kitomis programomis 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą (remiant 
pertvarkos procesą), kitomis finansavimo 
priemonėmis (Sąjungos prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais 
modernizavimo fondu) ir kitais Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčiais 
(specialia sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir kartu su Europos investicijų 
banku įgyvendinama viešojo sektoriaus 
paskolų priemone), siekiant patenkinti 
nustatytus investicijų poreikius ir paremti 
susijusiuose regionuose gyvenančius 
žmones, visų pirma darbuotojus ir darbo 
ieškančius asmenis.

Or. en

Pakeitimas 67

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 
teisingos pertvarkos planą tvarka;

– Susitarimai dėl aktyvaus 
partnerių, įskaitant NVO, profesines 
sąjungas ir kitus svarbiausius atstovus bei 
suinteresuotuosius subjektus, 
atstovaujančius atitinkamų regionų 
gyventojams, visų pirma darbuotojams ir 
darbo ieškantiems asmenims, dalyvavimo 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
įskaitant tai, kokias pilietinės visuomenės 
organizacijas reikia įtraukti ir kaip 
bendradarbiauti su bendruomenės 
atstovais ir juos paskatinti aktyviai 
dalyvauti programavimo procese. 
Konsultacijos ir bendras darbas turėtų 
vykti prieš rengiant programavimo 
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dokumentus, jų rengimo metu ir vėliau;

Or. en

Pakeitimas 68

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Viešų konsultacijų rezultatai. – Viešų konsultacijų rezultatai ir 
aprašymas, kaip į juos buvo atsižvelgta 
rengiant planą.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3.2 papunkčio lentelės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Planuojamos stebėsenos ir 
vertinimo priemonės, įskaitant rodiklius, 
skirtus įvertinti plano tinkamumą pasiekti 
jo tikslų

– Planuojamos stebėsenos ir 
vertinimo priemonės, įskaitant rodiklius, 
pagal kuriuos bus vertinamas plano 
tinkamumas siekiant jo tikslų, visos su 
iškastiniu kuru susijusios veiklos 
nutraukimas susijusiuose regionuose, 
naujų tvarių ir tinkamų darbo vietų, 
kurias galima sukurti, ir įsidarbinimo 
galimybių skaičius, laukiami socialiniai 
rezultatai, pavyzdžiui, ypač didelio skurdo 
sumažinimas.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 stulpelio eilutė po „RCO 209“ (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

NUTS 3 regiono, įgyvendinančio teisingos 
pertvarkos planus (TPP), regioninė 
socialinė plėtra;
RCO 301 – investicijos į mikrofinansus, 
socialinių įstaigų finansus ir socialinę 
ekonomiką;
RCO 302 – švietimo ir mokymo 
institucijas, įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir 
priežiūrą, švietimui skirtas patalpas ir 
(arba) priemones, besimokančiųjų 
apgyvendinimą ir skaitmeninę įrangą;
RCO 303 – investicijos į socialinį būstą;
RCO 304 – sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;
RCO 305 – socialines inovacijas, įskaitant 
inovatyvius socialinius sprendimus ir 
schemas, kuriomis siekiama didinti 
socialinį poveikį ir rezultatus tose srityse;
RCO 306 – socialiai orientuotą kultūrinę 
veiklą;
RCO 307 – vietos bendruomenių 
infrastruktūrą, pavyzdžiui, bendruomenių 
ir savanorių centrus;
RCO 308 – inovatyvius sveikatos 
priežiūros sprendimus, įskaitant sveikatos 
paslaugas ir naujus priežiūros modelius;
RCO 208 – neįgaliųjų įtrauktį ir jiems 
sudaromas galimybes.

Or. en


