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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisingos pertvarkos fondas (TPF) yra pirmasis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis ir 
laikomas būtina sąlyga norint sėkmingai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. Komisija ketina užtikrinti, kad „niekas neliktų nuošalyje“, tačiau TPF 
pasiūlymas neatitinka šio pažado. 

Pirma, 7,5 mlrd. EUR dydžio TPF yra gerokai per mažas, kad būtų patenkinti prognozuojami 
poreikiai, kurie kai kuriose valstybėse narėse iki 2050 m. skaičiuojami šimtais milijardų eurų. 
Todėl nuomonės referentas mano, kad Teisingos pertvarkos fondui padidinti reikia papildomų 
lėšų ir šis klausimas turi būti svarstomas derantis dėl kitos daugiametės finansinės programos.  

Antra, Komisija sprendžia šį išteklių trūkumo klausimą privalomai perkeldama ERPF ir ESF+ 
lėšas. Nuomonės referentas mano, kad taip atimamos lėšos iš kitų svarbių tikslų, todėl tai 
turėtų būti daroma tik savanoriškai ir pačių valstybių narių nuožiūra, nes jos gali geriausiai 
įvertinti savo investicijų poreikius.

Trečia, TPF išlaidų prioritetai turėtų būti pakeisti siekiant kuo didesnio jų poveikio. Dėl ES 
perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų pirmiausia ir labiausiai nukentės nuo 
anglių ir lignito priklausomi ES regionai. Todėl didelę dalį TPF išteklių reikėtų investuoti į 
valstybes nares ir regionus, kurie tebėra labai ar net visiškai priklausomi nuo anglies ir lignito 
ir kuriuose tvarumo pokyčių ekonominis ir socialinis poveikis bus didžiausias.  

Siekiant palengvinti su klimato kaita susijusią pertvarką valstybėse narėse:

– turėtų būti leidžiama investuoti į dujas, jei jomis gerokai sumažinamas išmetamųjų 
teršalų kiekis, nes dujos turėtų būti laikomos pereinamojo laikotarpio energijos šaltiniu;

– neturėtų būti diskriminuojamos didelės įmonės, nes jos gali užtikrinti didesnio masto 
investicijas, tačiau, suprantama, kad MVĮ ir besiformuojančios įmonės taip pat turėtų būti 
remiamos; taip pat 

– turėtų būti remiamos naujos technologijos, jei jos yra pakankamai išvystytos ir 
parengtos naudoti, kad TPF per trumpą laiką galėtų paskatinti realius pokyčius.

Atsižvelgdamas į dabartinį platesnį politinį kontekstą – įskaitant tikimybę, kad dėl COVID-19 
krizės sumažės investavimo pajėgumai – nuomonės referentas mano, kad ES galbūt nebus 
pasirengusi pereiti prie neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 straipsnio 
trečią pastraipą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 straipsnio 
trečią pastraipą ir 322 straipsnio 1 dalies 
a punktą,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, visų pirma jo 2 straipsnyje 
nustatytą tikslą, ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas aplinkos ir 
socialiniu požiūriu tvariems tikslams. Šis 
reglamentas, kuriuo įgyvendinamas vienas 
iš Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
(toliau – Europos žaliasis kursas)11 
nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios 
Europos investicijų plano12, kuriuo 
teikiamas specialus finansavimas pagal 
Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, siekiant 
remti Sąjungos teritorijas ir jų gyventojus, 
visų pirma pažeidžiamiausius, sprendžiant 
ekonomines ir socialines problemas, 
kylančias dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios ir žiedinės ekonomikos ne 
vėliau kaip iki 2050 m., kuomet bet koks 
likęs išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kompensuojamas 
lygiaverčiu absorbavimu ir kuomet 
apsaugomas ir didinamas Sąjungos 
gamtinis kapitalas ir žmonių sveikata bei 
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gerovė;

_________________ _________________
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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios, 
efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios ir žiedinės ekonomikos yra 
vienas svarbiausių Sąjungos politikos 
tikslų ir tam reikės didelių papildomų 
investicijų. 2019 m. gruodžio 12 d. 
Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjungos poveikis 
klimatui būtų neutralus, taip siekiant 
prisidėti prie Paryžiaus susitarimo tikslų 
įgyvendinimo. Nors kovos su klimato kaita 
ir aplinkos būklės blogėjimu priemonės 
ilguoju laikotarpiu bus visapusiškai 
naudingos, vidutinės trukmės laikotarpiu 
jos suteikia galimybių bei iššūkių visiems, 
nes ne visi žmonės, teritorijos 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;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti orientuota į žmones, 
teisinga, įtrauki ir socialiai priimtina 
visiems, o ją įgyvendinant turi būti 
mažinama nelygybė ir nė vienas 
nepaliekamas nuošalyje. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat 
pradžių atsižvelgti į jos ekonominį, 
aplinkosauginį ir socialinį poveikį ir 
taikyti visas galimas priemones siekiant 
išvengti neigiamų padarinių, o kai jie 
neišvengiami, juos sušvelninti, ir sukurti 
naujų galimybių žmonėms ir teritorijoms, 
kuriuos labiausiai paveiks pertvarka. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) perėjimas prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos taip pat yra 
galimybė sukurti daugiau darbo vietų. 
Remiantis Komisijos kasmet rengiamos 
Europos užimtumo ir socialinių 
tendencijų apžvalgos 2019 m. leidiniu, 
pereinant prie anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos atsiras 
daugiau laisvų darbo vietų. Tikimasi, kad 
vykdant pertvarką iki 2030 m. Sąjungoje, 
be jau sukurtų 12 mln. naujų darbo vietų, 
bus sukurta papildomai 1,2 mln. darbo 
vietų. Komisijos duomenimis, pertvarka 
gali sumažinti nuolatinę darbo vietų 
poliarizaciją, atsirandančią dėl 
automatizavimo ir skaitmeninimo, nes 
taip pat būtų kuriamos darbo vietos 
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vidutinėje darbo užmokesčio ir gebėjimų 
pasiskirstymo skalėje, ypač statybos ir 
gamybos sektoriuose;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) patobulintos sanglaudos politikos 
priemonės ir poveikio Sąjungos biudžetui 
mažinimas yra būtini atsižvelgiant į 
dabartinius ekonominius ir socialinius 
COVID-19 pandemijos padarinius 
valstybėse narėse. Valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta laisvė perskirstyti 
asignavimus tarp fondų, išlaidų eilučių ir 
prioritetų atsižvelgiant į savo ekonominius 
ir socialinius poreikius, nepaisant 
paramos teikimo tikslų pagal temas ir 
Sąjungos makroekonominių ir (arba) 
politinių sąlygų;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
papildyti kitus 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos veiksmus. Jis turėtų 
remti žmones ir teritorijas šalinant 
socialinį, aplinkosauginį ir ekonominį 
poveikį pereinant prie Sąjungos neutralaus 
poveikio klimatui, sutelkiant Sąjungos 
biudžeto išlaidas klimato kaitos, 
aplinkosaugos, ekonominių ir socialinių 
tikslų srityje regioniniu lygmeniu, taip pat 
atsižvelgiant į Covid-19 krizės poveikį;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – remti veiksmus, kuriais siekiama 
teisingos ir sėkmingos pertvarkos 
pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos, ir išvengti neigiamo 
su klimato kaita susijusios pertvarkos 
poveikio, o kai neįmanoma išvengti – jį 
sušvelninti, remiant labiausiai paveiktus 
žmones ir teritorijas, visų pirma tiesiogiai 
susijusius darbuotojus, bei suteikiant jiems 
naujų galimybių. Atsižvelgiant į konkretų 
TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais 
turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie 
pertvarkos poveikio lengvinimo ir 
mažinimo, sukuriant naujas tvaraus 
įsidarbinimo galimybes, švelninant 
neigiamą poveikį užimtumui ir neigiamas 
socialines pasekmes, dėl kurių galėtų 
sumažėti gyventojų skaičius paveiktuose 
regionuose, ir finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą, 
teikiant tiesioginę paramą aplinkos ir 
socialiniu požiūriu tvariai veiklai. Tai 
matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) TPF dydis turėtų atitikti teisingos 
su klimato kaita ir aplinkos apsauga 
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susijusios pertvarkos poreikius. 
Finansavimas turėtų būti teikiamas 
visoms valstybėms narėms, siekiant remti 
jų pertvarką, ypatingą dėmesį skiriant 
anglių kasybos teritorijoms, kuriose 
anglių gavyba vis dar vykdoma, taip pat 
teritorijoms, kuriose dėl laipsniško 
kasybos veiklos nutraukimo vyksta 
svarbūs struktūriniai pokyčiai;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo ir paspartinti perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
vėliausiai iki 2050 m. TPF nuosavo paketo 
ištekliai yra papildomi ir prisideda prie 
investicijų, kurių reikia bendrai siektinai 
reikšmei – 40 proc. Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. 
Valstybėms narėms nusprendus, iš 
Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF) ir „Europos socialinio fondo +“ 
(toliau – ESF+) perkeltais ištekliais bus 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(6a) TPF ištekliai patys savaime negali 
užtikrinti perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo. Kiti du Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčiai suteiks papildomą 
priemonių rinkinį ir finansavimo 
galimybių kartu su TPF, siekiant 
palengvinti ir paspartinti pertvarką 
labiausiai paveiktuose regionuose. 
Speciali teisingos pertvarkos sistema 
pagal programą „InvestEU“ pritrauks 
privačiojo sektoriaus investicijas, kurios 
bus naudingos regionams, kuriuose 
vykdoma pertvarka, ir padės jų 
ekonomikai rasti naujų augimo šaltinių, 
kaip antai priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo, regionų ekonominio 
įvairinimo, energetikos, transporto ir 
socialinės infrastruktūros projektai. 
Sąjungos biudžeto lėšomis kartu su 
Europos investicijų banku remiama 
viešojo sektoriaus paskolų priemonė bus 
naudojama lengvatinėms paskoloms teikti 
viešajam sektoriui, pvz., vykdant 
investicijas į energetikos ir transporto 
infrastruktūrą, centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus ir pastatų renovaciją ar 
izoliaciją;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) teisinga pertvarka taip pat reiškia 
paramą tiems, kuriuos labiausiai paveikė 
klimato kaita. Klimato kaitos padariniai 
turės neproporcingą poveikį kai kuriems 
regionams ir bendruomenėms, kuriuos, 
vadovaujantis Europos solidarumo 
principu, reikia paremti;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento



AD\1208754LT.docx 11/39 PE650.356v04-00

LT

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, 
nepakenkiant kitiems sanglaudos politikos 
tikslams ir nepažeidžiant finansinių 
asignavimų, numatytų kitiems tikslams 
pagal ERPF ir ESF+;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) su klimato kaita ir aplinkos 
apsauga susijusi pertvarka yra iššūkis 
visoms valstybėms narėms, tačiau 
ilgainiui dėl to atsiras ir naujų galimybių. 
Valstybėms narėms, kurios labai priklauso 
nuo kietojo iškastinio kuro, taip pat – nuo 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios pramonės veiklos, bus ypač sunku. 
Tokios veiklos turės būti laipsniškai 
atsisakyta arba ją reikės pritaikyti dėl 
perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo, kartu užtikrinant įperkamos, 
saugios ir tvarios energijos tiekimo 
saugumą. Todėl TPF turėtų aprėpti visas 
valstybes nares, bet jo finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, 
reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekdama nustatyti tinkamą TPF 
finansinę programą, Komisija turėtų 

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

nustatyti turimų asignavimų metinį 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, remdamasi 
objektyviais kriterijais ir aiškiomis 
sąlygomis;

Pakeitimas 16

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 

(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 remiamos 
bendruomenės, darbuotojai, vietos 
ekonomika ir kurios yra tvarios vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant 
į visus Žaliojo kurso ir Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
atžvilgiu tvarios, efektyviai energiją ir 
išteklius naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos. Investicijos į pereinamojo 
laikotarpio energijos išteklius, pvz., 
gamtines dujas, turėtų būti remiamos, jei 
dėl tokių investicijų gerokai sumažėja į 
aplinką išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis ir jei kaip tvarią 
alternatyvą galima naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių dujas. Be to, jos 
turėtų atitikti Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentą (ES) 
Nr. 2020/85212a, išskyrus atvejus, kai 
valstybė narė teritoriniame teisingos 
pertvarkos plane pagrindžia poreikį jas 
remti ir jų suderinamumą su ES 
neutralaus poveikio klimatui tikslu. 
Nuosmukį patiriantiems sektoriams, 
pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio 
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srityse, jei tokios priemonės padeda 
mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos 
poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda;

kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su laipsnišku 
tokios veiklos nutraukimu per laikotarpį, 
atitinkantį Sąjungos įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą, 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 ir energetikos uždavinius ir 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 kovai su energijos 
nepritekliumi, veiklai, kuria skatinamas 
pažangių ir tvarių technologijų, įskaitant 
grindžiamas dirbtiniu intelektu, diegimas, 
taip pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, 
jei tokios priemonės padeda mažinti 
neigiamą su klimato kaita ir aplinkos 
apsauga susijusios pertvarkos poveikį ir 
padeda gerokai sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
gamtinių išteklių naudojimą. Norint 
pasiekti 2050 m. neutralaus poveikio 
klimatui tikslą, labai svarbu investuoti į 
tvariai išteklius naudojančią ir žiedinę 
bioekonomiką bei nualintų ekosistemų 
atkūrimą. Tokios investicijos yra brangios 
ir visos valstybės narės turėtų turėti teisę 
gauti paramą, neatsižvelgiant į jų 
finansinį pajėgumą; 

_________________ _________________
12a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
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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).

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).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) TPF turėtų remti veiklą ir 
technologijų, kurios yra perspektyvios 
ilguoju laikotarpiu ir kurių įgyvendinimas 
nepriklausys nuo subsidijų po pirminio 
finansavimo padidinimo, diegimą. Dėl 
remiamos veiklos neturėtų būti trikdomas 
mažo anglies dioksido kiekio alternatyvų 
vystymas ir diegimas ar sukuriamas turto 
susaistymas, kenkiantis klimato 
neutralumo ir aplinkos apsaugos tikslams, 
atsižvelgiant į to turto naudojimo trukmę;

Pagrindimas

Derinimas su ES tvarių finansų taksonomija, dėl kurios susitarė trys ES institucijos, padeda 
užtikrinti politikos krypčių, įskaitant klimato ir aplinkos politiką, taip pat ES biudžeto išlaidų 
darną. ES taksonomija yra pagrindinė atskaitos sistema, kuria remiantis galima įvertinti, ar 
investicijos yra tvarios. TPF neremia veiklos, kuri prieštarautų darnaus vystymosi klimato ar 
aplinkos apsaugos tikslams.

Pakeitimas 18

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 

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

darbuotojų bei savarankiškai dirbančių 
asmenų ir bedarbių kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems 
prisitaikyti prie naujų galimybių, taip pat 
teikti aktyvią ir individualizuotą pagalbą 
visų kategorijų darbo ieškantiems 
asmenims ieškant darbo ir aktyviai 
integruojantis į visuomenę, laikantis lyčių 
lygybės principo ir siekiant užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) TPF turi atlikti svarbų vaidmenį 
švelninant socialines pasekmes 
neapsiribojant ekonomika ir neturėtų būti 
vien tik verslo investicijų priemonė. 
Perėjimas prie poveikio klimatui 
neutralumo gali sudaryti sunkumų 
paveiktiems regionams ir juose 
gyvenantiems žmonėms. Rizika apima ne 
tik darbo vietų praradimą, bet ir vietos 
pajamų mokesčių netekimą bei 
darbuotojų migraciją, o tai reiškia, kad 
užnugaryje paliekami jauni ir vyresnio 
amžiaus žmonės bei galbūt nutraukiamas 
kai kurių paslaugų teikimas, visų pirma 
angliakasiams. Todėl investicijos į 
socialinę infrastruktūrą, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio paslaugas 
paveiktose vietovėse gyvenantiems 
žmonėms ir kompensuoti paslaugų 
praradimą, yra pagrindinis dėmuo 
siekiant užtikrinti socialiniu požiūriu 
teisingą pertvarką, nė vieno nepaliekant 
nuošalyje. TPF visų pirma turėtų imtis 
priemonių užkirsti kelią ekonomikos 
nuosmukiui ir užtikrinti, kad vietos 
gyventojai remtų pokyčius ir būtų 
gerinamos vietos bendruomenėse 
teikiamos paslaugos ir infrastruktūra, 
susijusi su sveikatos priežiūros ir 
socialinėmis paslaugomis bei vietos 
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demokratija;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas, 
ypatingą dėmesį skiriant investicijoms 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, 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, ir jos 
nepapildo lėšų, gautų pagal Direktyvą 
2003/87/EB. 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 
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punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklės turi būti lanksčios, kad 
reikalavimus atitinkantys regionai, 
kuriuose vyksta pertvarka, galėtų 
pritraukti privačių investicijų. Todėl 
rengdama naujas gaires Komisija taip pat 
turėtų atsižvelgti į struktūrinių pokyčių 
atitinkamuose regionuose problemas, 
siekiant užtikrinti, kad šiems regionams 
būtų suteikta pakankamai lankstumo 
įgyvendinti savo projektus socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu perspektyviu būdu;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) TPF teikiama parama 
gamybinėms investicijoms į įmones, 
kurios nėra MVĮ, neturėtų apsiriboti tik 
tomis vietovėmis, kurios pagal 
galiojančias valstybės pagalbos taisykles 
remiantis SESV 107 straipsnio 3 dalies a 
ir c punktais atitinka reikalavimus 
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valstybės pagalbai gauti. Priešingai, 
valstybės pagalbos taisyklės turėtų 
sudaryti sąlygas visiems regionams gauti 
paramą iš TPF siekiant veiksmingai 
kovoti su darbo vietų praradimo grėsme 
ankstyvame etape. Tai taip pat turėtų būti 
užtikrinta atitinkamai pritaikant 
Komisijos reglamentą (ES) 
Nr. 651/20141a;
________________
1a 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).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) vietovėms, kurias labiausiai 
paveiks perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, turėtų būti 
suteikta galimybė kuo anksčiau aktyviai 
imtis veiksmų dėl susijusių struktūrinių 
pokyčių. Tam reikia pakoreguoti valstybės 
pagalbos teisės aktus, pvz., Komisijai 
priimant naujas gaires pagal SESV 107 
straipsnio 3 dalies b arba c punktą, kad 
būtų užtikrinta, jog pagal taikytinas 
taisykles pagalba būtų leidžiama, 
neatsižvelgiant į remiamų regionų 
statusą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo ir išmatuojamo teisingos 
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 ir 
bendruomenėse;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) finansiniai asignavimai iš TPF 
turėtų būti skiriami su sąlyga, kad 
valstybės narės patvirtins ir 
pademonstruos savo įsipareigojimą iki 
2050 m. pasiekti ES neutralaus poveikio 
klimatui tikslą ir priims ilgalaikę 
strategiją, atitinkančią Paryžiaus 
susitarimą ir jo temperatūros tikslą. Tuo 
atveju, kai valstybė narė tų sąlygų 
nesilaiko, 50 proc. metinių asignavimų 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
sustabdyti, kol ta valstybė narė patvirtins 
ir pademonstruos tą įsipareigojimą;

Pakeitimas 27

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 

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveikti žmonės ir 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 per laikotarpį, atitinkantį 
Sąjungos įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą. 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 investicijų 
poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai 
reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus 
klimato kaitos poveikiui atsparios ir 
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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;

aplinkos atžvilgiu tvarios 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. Vertinant 
valstybių narių investicijas gali būti 
naudojamos 2020 m. Europos semestro 
šalių ataskaitų D priede Komisijos 
nustatytos investicijų sritys ir prioritetai;

Pakeitimas 28

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 
žmones ir teritorijas, kurie susiduria su 
ekonominiais ir socialiniais pokyčiais dėl 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios, visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos, valstybės narės vienos negali 
deramai pasiekti. Pagrindinės to priežastys 
yra, viena vertus, įvairių teritorijų 
išsivystymo lygio skirtumai ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių žmonių ir 
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, 
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kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas 29

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 žmonėms ir 
teritorijoms, kurioms kyla įvairių didelių 
socialinių ir ekonomių uždavinių dėl 
valstybių narių ypatumų Sąjungai 
pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios, 
efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios ir žiedinės ekonomikos 
vėliausiai iki 2050 m. ir siekiant Sąjungos 
2030 m. tikslo dėl išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Konkretus tikslas Konkretus tikslas

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, kaip nurodyta 
1 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia vykdant pertvarką 
socialiniu, socialiniu ir ekonominiu bei 
poveikio aplinkai požiūriu paveiktus 
regionus visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 32

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. TPF finansavimas neturi 
kenkti ištekliams, skirtiems kitiems DFP 
fondams.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Galimybė naudotis pagal TPF 
skiriamomis lėšomis suteikiama su sąlyga, 
kad valstybės narės savo teisingos 
pertvarkos planuose patvirtins ir 
pademonstruos savo įsipareigojimą siekti 
Sąjungos tikslo dėl poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m., taip pat su 
sąlyga, kad bus priimta ilgalaikė 
strategija, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
2018/1999 15 straipsnyje1a, laikantis 
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Paryžiaus susitarimo.
Jei valstybė narė nesilaiko pirmoje 
pastraipoje nustatytų sąlygų, tai valstybei 
narei skiriami metiniai asignavimai 
sumažinami 50 proc., kol tos sąlygos bus 
įvykdytos.
Atliekant 7 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
laikotarpio vidurio peržiūrą įvertinama, ar 
šioje dalyje nustatytų sąlygų pakanka, kad 
būtų galima sklandžiai pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje. 
Prireikus Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, kad 
iš dalies pakeistų šią dalį.
_________________
1a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Pakeitimas 34

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, gali būti 
teikiama papildoma ERPF arba ESF+ 
parama, laikantis 6 straipsnio 2 dalyje 
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nurodytų apribojimų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį TPF remia tik šią 
veiklą:

2. Pagal 1 dalį TPF remia šią veiklą:

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

a) gamybines ir tvarias investicijas į 
įmones, visų pirma labai mažas įmones, 
MVĮ ir startuolius, ypač sektoriuose, kurie 
yra būtini teisingam perėjimui prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje;

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

b) investicijas į įmonių kūrimą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir 
startuoliams, siekiant prisidėti prie 
ekonomikos įvairinimo ir pertvarkymo, be 
kita ko, pasitelkiant verslo inkubatorius;

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

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų 
perdavimo skatinimą, kad būtų gerokai 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išteklių ar 
energijos naudojimas;

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, 
saugiai ir tvariai energijai skirtos 
technologijos ir infrastruktūros diegimą, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, išteklių ir energijos vartojimo 
efektyvumą (įskaitant centralizuotą 
šilumos tiekimą) ir atsinaujinančiąją 
energiją, energijos kaupimo technologijas 
bei energijos tinklus, pvz., pažangiuosius 
ir supertinklus;

da) investicijas, susijusias su dujų 
gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
laikymu ar deginimu, jeigu jos yra 
naudojamos kaip tarpinė technologija, 
atsisakant anglių, lignito, durpių ar 
degiųjų skalūnų, ir akivaizdžiai padeda 
reikšmingai sumažinti išmetamą šiltnamio 
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efektą sukeliančių dujų kiekį bei turėtų 
sudaryti galimybę vėlesniame etape 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių dujas. 
Šios investicijos turėtų būti suderintos su 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytais 
kriterijais, išskyrus atvejus, kai valstybė 
narė teritoriniame teisingos pertvarkos 
plane tinkamai pagrindžia būtinybę remti 
nesuderintą veiklą ir įrodo, kad tos 
investicijos atitinka poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m. tikslą;
db) tikslines energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones, kuriomis 
siekiama spręsti energijos nepritekliaus ir 
prastų būsto sąlygų problemas;
dc) investicijas, kuriomis siekiama 
skatinti perėjimą prie tvaresnių transporto 
rūšių;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą bei ryšių 
technologijas, kurios suteikia galimybę 
plėtoti reguliavimą apkrova, atsižvelgiant į 
poreikį gerokai sumažinti išteklių ir 
energijos naudojimą;

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 bei nualintų ekosistemų 
atkūrimą, užtikrinant, kad būtų laikomasi 
principo „teršėjas moka“;

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

g) investicijas į tvariai išteklius 
naudojančios žiedinės ekonomikos, taip 
pat bioekonomikos, sukūrimą ir 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą ir 
perdirbimą;

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų, įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis, kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą, turint tikslą mažinti 
gebėjimų, reikalingų teisingam perėjimui 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 
dalyje, trūkumą;

i) darbo paieškos pagalbą darbo i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims, laikantis lyčių 
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ieškantiems asmenims; lygybės principo ir, kai įmanoma, siekiant 
užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį, laikantis lyčių lygybės principo ir, 
kai įmanoma, siekiant užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą;

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

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

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

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 
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, dėl jų 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis iš esmės sumažinamas tiek, 
kad būtų mažesnis už atitinkamus 
santykinius taršos rodiklius, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Direktyvą 
2003/87/EB, jos nedidina priklausomybės 
nuo iškastinio kuro ir yra būtinos siekiant 
apsaugoti didelį skaičių darbo vietų 
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atitinkamoje teritorijoje. TPF paramos 
gavėjai atitinkamam projektui negauna 
jokio papildomo finansavimo iš kitų fondų 
pagal Direktyvą 2003/87/EB.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos arba bet kokia kita 
su branduolinės energijos sektoriumi 
susijusi veikla;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Toms šalims, kurių ekonomika yra labai priklausoma nuo anglių, gamtinės dujos yra svarbus 
tarpinis kuras, suteikiantis galimybę pereiti prie švarių ir tvarių energijos šaltinių. Vis dėlto 
teikiant šias investicijas būtina įrodyti, kad jos padeda gerokai sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijos į galutinių atliekų 
apdorojimo įrenginius;
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Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) gamybinės investicijos į kitas nei 
MVĮ įmones, kurios lemia darbo vietų, 
kapitalo ir gamybos procesų perkėlimą iš 
vienos valstybės narės į kitą.

Pagrindimas

Dėl TPF paramos neturėtų būti perkeliama ekonominė veikla.

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) investicijos, kurios paskatintų 
netvarų biomasės naudojimą ar bet kokį 
maistinių kultūrų naudojimą energijos 
gamybos tikslais;

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) veikla ar investicijos, kurių 
įgyvendinimui po pirminio finansavimo 
padidinimo kyla didesnis ilgalaikio 
negyvybingumo ar priklausomybės nuo 
subsidijų pavojus;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) veikla ar investicijos, dėl kurių 
būtų trikdomas mažo anglies dioksido 
kiekio alternatyvų vystymas ir diegimas 
bei sukuriamas turto susaistymas, 
nesuderinamas su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu, atsižvelgiant į jo 
gyvavimo ciklą;

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) veikla ar investicijos, dėl kurių 
būtų trikdomas mažo anglies dioksido 
kiekio alternatyvų vystymas ir diegimas 
bei sukuriamas turto susaistymas, 
kenkiantis klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslams, atsižvelgiant į jo gyvavimo ciklą.

Pagrindimas

Tai yra teisėkūros ir politikos suderinamumo klausimas. Suderinama su ES tvarių finansų 
taksonomija ir pateikiama nuoroda.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. TPF ištekliai programuojami 
regionų, kuriuose yra atitinkamos 
teritorijos ir žmonės, 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. Ištekliai 
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skiriami teritorijoms, kurias labiausiai 
paveiks perėjimas prie poveikio klimatui 
neutralumo.

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 žmonių ir 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 Paryžiaus susitarime 
nustatytą temperatūros tikslą.

Pakeitimas 45

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. Jei valstybė narė nusprendžia 
perkelti lėšas į TPF išteklius pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] 
straipsnį, bendra į TPF perkeltų ERPF ir 
ESF+ išteklių suma negali būti daugiau 
kaip tris kartus didesnė už TPF paramos 
tam prioritetui ar prioritetams sumą.

Pakeitimas 46

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 
ir regioniniu lygmeniu, kaip nurodyta 1 
straipsnio 1 dalyje, aprašymas, atitinkantis 
naujausią nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano (toliau – 
NEKSVP) versiją, įskaitant laipsniško 
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iškastinio kuro atsisakymo tvarkaraštį per 
laikotarpį, atitinkantį tikslą toliau dėti 
pastangas, kad temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 1,5°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 48

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 paveiktiems žmonėms ir 
paveiktose teritorijose, įskaitant dėl 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinio, 
ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai 
uždavinius, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 
dalyje, vertinimas, ir galimo paveiktų ir 
prarastų darbo vietų skaičiaus, vystymosi 
poreikių ir tikslų iki 2030 m., susijusių su 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios veiklos pertvarkymu arba 
nutraukimu tose teritorijose, nustatymas;

Pakeitimas 49

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 

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

socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius, kaip nurodyta 
1 straipsnio 1 dalyje, aprašymas;

Pakeitimas 50

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 susijusių 
vietos ir regioninės valdžios institucijų bei 
vietos suinteresuotųjų subjektų įtraukimo 
į partnerystės organizavimą ir 
įgyvendinimą būdai, planuojamos 
stebėsenos ir vertinimo priemonės ir 
atsakingos įstaigos, aprašymas, taip pat 
atitinkamų dalyvaujančių partnerių, kaip 
nurodyta 3 dalyje, sąrašas;

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) jei taikoma, investicijų į dujų 
operacijas, kurios neatitinka Reglamente 
(ES) 2020/852 nustatytų kriterijų, 
pagrindimas, įskaitant tų investicijų 
suderinamumo su poveikio klimatui 
neutralumo užtikrinimu iki 2050 m. 
įrodymą;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

kad tokia parama yra būtina siekiant 
sėkmingai įgyvendinti a punkte nurodytą 
pertvarkos procesą ir įveikti c punkte 
nurodytus sunkumus, taip pat įrodymas, 
kad investicijos nepaskatins darbo vietų, 
kapitalo ar gamybos procesų perkėlimo iš 
vienos valstybės narės į kitą;

Pakeitimas 53

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 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, taip pat 
įrodymą, kad jie negauna kitų lėšų, kurias 
galima gauti pagal Direktyvą 2003/87/EB;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja visi atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 8 mlrd. EUR sumos (2018 m. 
kainomis). 8 mlrd. EUR vienai valstybei 
narei viršijančios sumos perskirstomos visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys. 

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) Taikant c punktą gauti asignavimai 
yra koreguojami siekiant užtikrinti, kad dėl 
galutinio TPF asignavimo pagalbos 
intensyvumas vienam gyventojui 
(skaičiuojamas pagal bendrą valstybės 
narės gyventojų skaičių) per visą laikotarpį 
siektų bent 32 EUR (2018 m. kainomis). 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.1 punktas

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 

1.1. Numatomo perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos proceso, 
kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, 
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 
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apimčių mažinimo tvarkaraštį. nutraukimo tvarkaraštį.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1.2 punktas

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. Žmonių ir teritorijų, kurie, 
numatoma, patirs didžiausią neigiamą 
poveikį, nustatymas ir tokio pasirinkimo 
pagrindimas atitinkamai įvertinant poveikį 
ekonomikai ir užimtumui, remiantis 1.1 
skirsnio metmenimis.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienos nustatytos teritorijos 
pertvarkos uždavinių vertinimas

2. Kiekvienos nustatytos teritorijos 
pertvarkos uždavinių ir galimybių 
vertinimas

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pildyti tik tuo atveju, jei parama teikiama 
gamybinėms investicijoms kitoms nei labai 
mažoms ir 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;

– 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;

Pakeitimas 61
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies nuoroda: 7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– 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;
– patvirtinimas, kad jie negauna kitų 
lėšų, kurias galima gauti pagal Direktyvą 
2003/87/EB
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