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Pakeitimas 1
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos tvarios 
Europos augimo politikos planą ir nustatė 
plataus užmojo kovos su klimato kaita ir 
aplinkos apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į 
tikslą pasiekti Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslus ir ne vėliau kaip 
2050 m. veiksmingai ir sąžiningai 
pasiekti, kad Sąjunga būtų neutralaus 
poveikio klimatui žemynas, kaip nurodyta 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)], Europos 
žaliajame kurse pasiūlytas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, kad būtų 
nustatytos perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios žiedinės ekonomikos 
priemonės ekonominiams, socialiniams ir 
aplinkos iššūkiams įveikti ir niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje. Nuo žalingo klimato 
kaitos poveikio ir blogėjančios aplinkos 
būklės labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių, be kita ko, atsižvelgiant į 
COVID-19 krizę;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en
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Pakeitimas 2
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos tvarios 
Europos plėtros politikos planą ir nustatė 
plataus užmojo kovos su klimato kaita ir 
aplinkos apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į 
tikslą veiksmingai ir sąžiningai pasiekti 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslus ir vėliausiai 
2040 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, Europos žaliajame kurse 
pasiūlytas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas, kad būtų nustatytos 
priemonės klimato kaitos iššūkiui įveikti ir 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo 
žalingo klimato kaitos poveikio ir 
blogėjančios aplinkos būklės labiausiai 
nukenčia pažeidžiamiausi regionai ir 
žmonės. Savo ruožtu pertvarkos valdymas 
reikalauja didelių struktūrinių pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 3
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
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apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į uždavinį 
veiksmingai ir sąžiningai pasiekti 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
politikos bei Sąjungos neutralaus poveikio 
klimatui iki 2050 m. tikslus, Europos 
žaliajame kurse pasiūlytas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, kad būtų 
nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 4
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
veiksmingai ir sąžiningai, vadovaujantis 
Europos solidarumo dvasia pasiekti, 
kad Sąjungos poveikis klimatui būtų 
neutralus, Europos žaliajame kurse 
pasiūlytas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas, kad būtų nustatytos 
priemonės pertvarkos iššūkiui įveikti ir 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo 
žalingo klimato kaitos poveikio ir 
blogėjančios aplinkos būklės labiausiai 
nukenčia pažeidžiamiausi regionai ir 
žmonės. Savo ruožtu pertvarkos valdymas 



PE655.962v01-00 6/73 AM\1211965LT.docx

LT

reikalauja didelių struktūrinių pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 5
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė naujos Europos 
augimo politikos planą ir nustatė plataus 
užmojo kovos su klimato kaita ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tikslą 
pasiekti, kad iki 2050 m. Sąjunga būtų 
neutralaus poveikio klimatui žemynas, 
Europos žaliajame kurse pasiūlytas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas, kad 
būtų nustatytos priemonės klimato kaitos 
iššūkiui įveikti ir niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Nuo žalingo klimato kaitos 
poveikio ir blogėjančios aplinkos būklės 
labiausiai nukenčia pažeidžiamiausi 
regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo 
kurso9, kuriame pateikė tariamai naujos 
Europos augimo politikos planą ir nustatė 
plataus užmojo kovos su klimato kaita ir 
aplinkos apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į 
tikslą veiksmingai ir sąžiningai pasiekti, 
kad Sąjunga būtų neutralaus poveikio 
klimatui žemynas, Europos žaliajame kurse 
pasiūlytas Teisingos pertvarkos 
mechanizmas, kad būtų nustatytos 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos priemonės ir niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje. Nuo žalingo 
klimato kaitos poveikio ir blogėjančios 
aplinkos būklės labiausiai nukenčia 
pažeidžiamiausi regionai ir žmonės. Savo 
ruožtu pertvarkos valdymas reikalauja 
didelių struktūrinių pokyčių;

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 6
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) skirtingos bendruomenės ir 
piliečiai, priklausomai nuo jų socialinių, 
geografinių ir istorinių aplinkybių, patirs 
skirtingą poveikį. Ne visos valstybės narės, 
regionai ir miestai pradės pertvarką nuo 
to paties taško ir ne visi bus vienodai 
pajėgūs reaguoti. Kartu svarbu pripažinti, 
kad ne visiems regionams ir 
bendruomenėms perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
bus vienodai naudingas, o jo socialinis ir 
ekonominis pėdsakas, įskaitant gerovę ir 
darbo vietas, priklausys nuo įvairiausių 
veiksnių. Prognozuojamu pereinamuoju 
laikotarpiu išaugusios užimtumo 
galimybės įvairiuose regionuose bus labai 
nevienodos, nes naujos darbo vietos 
naujuose sektoriuose laiko ar geografiniu 
požiūriu nebūtinai tiksliai atitinka 
prarastas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 7
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Sąjungos 
įsipareigojimu ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategija ir Europos socialinių teisių 
ramsčiu. Šios operacijos turėtų prisidėti 
prie kokybiškų ir tvarių darbo vietų ir 
tarpvalstybinės veiklos Sąjungoje kūrimo 
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arba išsaugojimo, taip pat prie Europos 
ekonomikos žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 8
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. 
Teisingos pertvarkos mechanizmą sudaro 
trys ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, visų 
pirma anglių, tačiau ir durpių bei degiųjų 
skalūnų, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamą ES klimato politiką. 
Teisingos pertvarkos mechanizmą sudaro 
trys ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pakeitimas 9
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
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Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 
mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas pereinant 
prie poveikio klimatui neutralumo. 
Teisingos pertvarkos mechanizmą sudaro 
trys ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pakeitimas 10
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas; šiuo 

(2) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė Komunikatą „Europos žaliojo kurso 
investicijų planas“10, kuriuo sukuriamas 
Teisingos pertvarkos mechanizmas. Šiuo 
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mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka 
turi didžiausią poveikį dėl jų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

mechanizmu daugiausia dėmesio skiriama 
regionams, žmonėms ir sektoriams, 
kuriems pertvarka turi didžiausią poveikį 
dėl jų priklausomybės nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglis, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba nuo šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių 
procesų, bet kurie yra mažiau pajėgūs 
finansuoti reikiamas investicijas. Teisingos 
pertvarkos mechanizmą sudaro trys 
ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas, 
įgyvendinamas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Pakeitimas 11
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius;

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
įskaitant teisiškai privalomus terminus dėl 
laipsniško viso iškastinio kuro atsisakymo 
laikantis tvarkaraščio, kuris atitinka siekį 
riboti temperatūros kilimą pasauliniu 
mastu iki 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio temperatūra, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
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poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius. Rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
taikomas partnerystės principas, kaip 
nurodyta [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2020/xxx, kuriuo 
įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas 
(TPF reglamentas)], [7] straipsnyje;

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pakeitimas 12
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios spręsti 
pertvarkos uždavinius;

(3) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos pertvarkos 
fondo įsteigimo11. Kad Fondas būtų geriau 
programuojamas ir įgyvendinamas, turi 
būti priimti teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai, kuriuose būtų nustatyti pagrindiniai 
pertvarkos proceso etapai ir tvarkaraštis, 
taip pat nustatytos teritorijos, kurioms 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos turi didžiausią neigiamą 
poveikį ir kurios mažiau pajėgios ištaisyti 
pertvarkos padarytą žalą;

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pakeitimas 13
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Teisingos pertvarkos fondas yra 
esminė Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės dalis ir 
turėtų išlikti svarbiausia priemonių 
rinkinio dalimi jam skiriant atitinkamus 
pakankamus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 14
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Teisingos pertvarkos fondas yra 
esminė Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės dalis ir 
turėtų išlikti svarbiausia priemonių 
rinkinio dalimi jam skiriant atitinkamus 
pakankamus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 15
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
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atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose 
ir remti visa apimančius Europos žaliojo 
kurso tikslus, visų pirma Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2020/8521a nurodytą principą „nedaryti 
didelės žalos“ ir derėti su tame reglamente 
nurodyta tvaria veikla. Numatyta remtina 
veikla turėtų derėti su veikla, remiama 
pagal kitus du Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčius, ir ją papildyti 
siekiant užtikrinti, kad visais trimis 
ramsčiais būtų siekiama tų pačių tikslų ir 
kad nebūtų išstumtos privačiojo 
sektoriaus investicijos, kurioms bus 
sudarytos geresnės sąlygos pasitelkiant 
Teisingos pertvarkos mechanizmą.
_________________
1a 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).

Or. en

Pakeitimas 16
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
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teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/20881a nuostatomis 
ir užtikrinti sinergiją su veikla, kuri 
remiama pagal kitus du Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčius. 
Investicijos, kurios nesuderinamos su 
Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslais, neturėtų būti laikomos 
atitinkančiomis paramos pagal šią 
Priemonę reikalavimus;

_________________
1a 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/2088 dėl su tvarumu susijusios 
informacijos atskleidimo finansinių 
paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 17
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti Sąjungos politiką, Paryžiaus 
susitarimą ir Sąjungos įsipareigojimą ne 
vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą, taip pat vystymosi 
poreikius, atsirandančius dėl pertvarkos 
laikotarpio uždavinių, aprašytų Komisijos 
priimtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose. Numatyta remtina 
veikla turėtų derėti su veikla, remiama 
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pagal kitus du Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčius, ir ją papildyti. 
Pagal šią Priemonę neremiama veikla, 
kuriai taikoma išimtis pagal 
[Reglamento (ES) 2020/XXX, kuriuo 
įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas 
(TPF reglamentas)] [5] straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 18
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, ir tikslą ne vėliau kaip 2050 m. 
sukurti neutralaus poveikio klimatui 
Sąjungą. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

Or. en

Pakeitimas 19
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE655.962v01-00 16/73 AM\1211965LT.docx

LT

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų kompetentingų institucijų 
priimtuose ir Komisijos patvirtintuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

Or. en

Pakeitimas 20
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl pertvarkos laikotarpio uždavinių, 
aprašytų Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

(4) turėtų būti sukurta viešojo 
sektoriaus paskolų priemonė (toliau – 
Priemonė). Tai trečiasis Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramstis, kuriuo 
remiamos viešojo sektoriaus subjektų 
investicijos. Tokios investicijos turėtų 
atitikti vystymosi poreikius, atsirandančius 
dėl su pertvarka susijusios žalos, 
aprašytos Komisijos priimtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

Or. en

Pakeitimas 21
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
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Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) dėl griaunamojo ekonominio ir 
socialinio COVID-19 krizės poveikio 
silpnėja viešųjų ir privačiųjų investicijų 
pajėgumai ir atitinkamai mažėja 
finansiniai ištekliai, būtini Sąjungai 
siekiant neutralaus poveikio klimatui ir 
efektyvaus išteklių naudojimo. 
Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant „Next 
Generation EU“ Priemonė turėtų padėti 
sumažinti šį deficitą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms imtis reikiamų 
investicijų, kad būtų skatinama 
įgyvendinti Sąjungos ilgalaikius tvarumo 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 22
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų, jei jos padės tenkinti vystymosi 
poreikius siekiant Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos tikslų ir pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos Sąjungoje iki 2040 m., kaip 
aprašyta teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Remiamos investicijos gali 
apimti netaršias technologijas ir 
infrastruktūrą, skirtą labai efektyviems 
atsinaujinančiųjų šaltinių energija 
pagrįstiems centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklams, netaršias technologijas ir 
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ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos 
dera su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

infrastruktūrą, skirtą perėjimui prie 
netaršaus judumo ir pažangaus atliekų 
tvarkymo, energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie 
netoksiškos žiedinės ekonomikos, dirvos 
atkūrimą ir išvalymą, laikantis principo 
„teršėjas moka“, taip pat darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
mokymą ir socialinę infrastruktūrą, 
įskaitant socialinį būstą. Infrastruktūros 
plėtra taip pat gali apimti sprendimus, 
kuriais didinamas jos atsparumas 
ekologinėms katastrofoms. Pirmenybė 
turėtų būti teikiama visapusiškam požiūriui 
į investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Priemone remiamos investicijos, 
iš kurių negaunama pakankamai pajamų, ir 
ja siekiama viešojo sektoriaus subjektams 
suteikti papildomų būtinų išteklių, kad jie 
galėtų spręsti pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
vartojančios žiedinės ekonomikos 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
aplinkos uždavinius. Siekiant padėti 
nustatyti didelį teigiamą poveikį aplinkai 
darančias investicijas, tinkamas finansuoti 
pagal Priemonę, kuriomis galėtų būti 
svariai prisidedama siekiant 
Sąjungos tvarumo laikantis Reglamente 
(ES) 2020/852 nurodyto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“, turėtų būti 
naudojama tuo reglamentu nustatyta ES 
aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 
veiklos taksonomija.
Investicijos turėtų būti vertinamos 
siekiant nustatyti, ar jos daro poveikį 
aplinkai, klimatui arba socialinį poveikį, 
ir prireikus joms turėtų būti taikomas 
tvarumo patikrinimas vadovaujantis 
gairėmis, kurias parengs Komisija;

Or. en

Pakeitimas 23
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Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

(5) siekiant labiau įvairinti ir 
modernizuoti teritorijų, patiriančių 
neigiamiausią perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos poveikį, 
ekonomiką, Priemonė turėtų apimti 
įvairiausias investicijas, jei jomis bus 
prisidedama prie vystymosi poreikių 
užtikrinimo vykstant pertvarkai, kuria 
siekiama Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos bei neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
tikslų, kaip aprašyta teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti tvarias 
technologijas ir infrastruktūrą, kuriomis 
naudojantis būtų užtikrinama švari 
atsinaujinančioji energija už prieinamą 
kainą ir ekologiškas, nuo iškastinio kuro 
nepriklausantis transportas, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklai, ekologiškas, 
pažangus ir tvarus judumas, investicijos į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, – 
taip pat ir universitetuose bei 
valstybiniuose mokslinių tyrimų 
institutuose, – skatinamas pažangių, 
rinkai parengtų technologijų perdavimas, 
investicijos į skaitmeninimą, pažangų 
atliekų tvarkymą, išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
švarią energiją ir energijos vartojimo 
efektyvumo priemones, kurios apimtų 
pastatų renovaciją ir pertvarkymą, 
perėjimo prie žiedinės ekonomikos 
rėmimą, dirvos atkūrimą ir išvalymą, kai 
nėra galimybės taikyti principo „teršėjas 
moka“, bei darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymą ir 
socialinę infrastruktūrą, įskaitant socialinį 
būstą. Infrastruktūros plėtra taip pat gali 
apimti sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
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investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, 
naudojama ES aplinkos atžvilgiu tvarios 
ekonominės veiklos taksonomija;

Or. en

Pakeitimas 24
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų, jei jos padės tenkinti vystymosi 
poreikius pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios žiedinės ekonomikos 
Sąjungoje ne vėliau kaip 2050 m., kaip 
aprašyta teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Remiamos investicijos gali 
apimti energetikos sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, tvarų judumą, 
atliekų prevencijos priemones, švarią ir 
atsinaujinančiąją energiją, energijos 
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perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

vartojimo efektyvumo priemones, įskaitant 
pastatų renovaciją ir pertvarkymą, tvarią 
bioekonomiką, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos ir ekosistemų atkūrimą 
ir išvalymą, taip pat darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
mokymą ir socialinę infrastruktūrą, 
įskaitant socialinį būstą. Infrastruktūros 
plėtra taip pat gali apimti sprendimus, 
kuriais didinamas jos atsparumas 
nelaimėms. Pirmenybė turėtų būti teikiama 
visapusiškam požiūriui į investicijas, visų 
pirma teritorijų, turinčių svarbių su 
pertvarka susijusių poreikių, atžvilgiu, ir 
tas požiūris turi būti suderinamas su 
darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir 
Paryžiaus susitarimo tikslais. Taip pat 
galėtų būti remiamos investicijos kituose 
sektoriuose, jei jos dera su Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos tikslais ir 
įsipareigojimu iki 2050 m. užtikrinti 
neutralaus poveikio klimatui ekonomiką 
laikantis Reglamente (ES) 2020/852 
nurodyto principo „nedaryti didelės žalos“ 
ir priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 25
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
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investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui žiedinės 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti mažaanglės 
energetikos ir transporto infrastruktūrą, 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, 
ekologišką judumą, pažangų atliekų 
tvarkymą ir vandentvarką bei vandens 
infrastruktūrą, švarią energiją ir energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, įskaitant 
pastatų renovaciją ir pertvarkymą, 
perėjimo prie žiedinės ekonomikos 
rėmimą, dirvos atkūrimą ir išvalymą, taip 
pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą bei socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais ir duoda tiesioginės 
naudos bendruomenėms paveiktuose 
regionuose ir mažina socialines ir 
ekonomines sąnaudas iki 2050 m. 
pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, 
naudojama ES aplinkos atžvilgiu tvarios 
ekonominės veiklos taksonomija ir 
laikomasi Reglamente (ES) 2020/852 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“;
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Or. en

Pakeitimas 26
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius 
socialinius, ekonominius ir aplinkos 
uždavinius. Siekiant padėti nustatyti didelį 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų, jei jos padės tenkinti vystymosi 
poreikius pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, kaip 
aprašyta teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Remiamos investicijos gali 
apimti energetikos ir transporto 
infrastruktūrą, centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus, vietinį viešąjį transportą, 
atliekų tvarkymą, švarią energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų šalinti dėl 
prisitaikymo ir perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančią 
socialinę, ekonominę žalą ir žalą aplinkai;
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teigiamą poveikį aplinkai darančias 
investicijas, tinkamas finansuoti pagal 
Priemonę, gali būti naudojama ES 
aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 
veiklos taksonomija;

Or. en

Pakeitimas 27
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų, jei jos padės tenkinti vystymosi 
poreikius pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui žiedinės ekonomikos, 
kaip aprašyta teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
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būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, 
naudojama ES aplinkos atžvilgiu tvarios 
ekonominės veiklos taksonomija ir 
laikomasi Reglamente (ES) 2020/852 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“;

Or. en

Pakeitimas 28
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti daug įvairių 
investicijų su sąlyga, kad jos padės 
patenkinti vystymosi poreikius pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kaip aprašyta teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose. Remiamos 
investicijos gali apimti energetikos ir 
transporto infrastruktūrą, centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklus, ekologišką 
judumą, pažangų atliekų tvarkymą, švarią 
energiją ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama visapusiškam požiūriui į 
investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti platesnį investicijų 
spektrą, palyginti su pirmuoju ramsčiu, jei 
jos padės tenkinti vystymosi poreikius 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
Sąjungos ekonomikos, kaip aprašyta 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Remiamos investicijos gali 
apimti energetikos ir transporto 
infrastruktūrą, centralizuotą šilumos 
tiekimą, ekologišką judumą, pažangų 
atliekų tvarkymą, švarią energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, paramą pereiti prie žiedinės 
ekonomikos, dirvos atkūrimą ir išvalymą, 
taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymą ir socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant socialinį būstą. 
Infrastruktūros plėtra taip pat gali apimti 
sprendimus, kuriais didinamas jos 
atsparumas nelaimėms. Dėmesys turėtų 
būti skiriamas ir investicijoms į gamtines 
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svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius. 
Siekiant padėti nustatyti didelį teigiamą 
poveikį aplinkai darančias investicijas, 
tinkamas finansuoti pagal Priemonę, gali 
būti naudojama ES aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos taksonomija;

dujas kaip pereinamojo laikotarpio 
pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių technologiją ir kaip į veiksmingą 
ir įperkamą alternatyvą atsisakant labiau 
aplinką teršiančių šaltinių. Pirmenybė 
turėtų būti teikiama visapusiškam požiūriui 
į investicijas, visų pirma teritorijų, turinčių 
svarbių su pertvarka susijusių poreikių, 
atžvilgiu. Taip pat galėtų būti remiamos 
investicijos kituose sektoriuose, jei jos dera 
su priimtais teritoriniais teisingos 
pertvarkos planais. Priemone remiamos 
investicijos, iš kurių negaunama 
pakankamai pajamų, ir ja siekiama viešojo 
sektoriaus subjektams suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad jie galėtų spręsti dėl 
prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius ir aplinkos uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 29
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) įgyvendinant Priemonę turėtų būti 
laikomasi horizontaliųjų principų, 
nustatytų Europos Sąjungos sutarties 
(toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 10 straipsnyje, įskaitant ES 
sutarties 5 straipsnyje nustatytus 
subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. 
Valstybės narės taip pat turėtų laikytis 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje 
ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir 
užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos 
konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos 
teisės, kuria suderinami gaminių ir 
paslaugų prieinamumo reikalavimai. 
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Taikant Priemonę neturėtų būti skiriama 
parama veiksmams, kuriais prisidedama 
prie kurios nors formos segregacijos ar 
atskirties, arba remiama neįgaliesiems 
neprieinama infrastruktūra. Valstybės 
narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti 
vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų 
lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip 
pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 30
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Komisija turėtų parengti sąrašą, 
kuriame išvardytų investicijas, kuriomis 
kenkiama Paryžiaus susitarime ir 
Europos žaliajame kurse nustatytiems 
tikslams ir kurios neatitinka Europos 
investicijų banko energetikos finansavimo 
politikos. Toms investicijoms parama 
pagal Priemonę neturėtų būti teikiama;

Or. en

Pakeitimas 31
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Priemonės tikslų turėtų būti 
siekiama tvarios plėtros ir Sąjungos 
paramos siekiui išsaugoti, apsaugoti ir 
gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta 
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SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 
dalyje, pagrindais, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“ ir įsipareigojimą 
užtikrinti, kad temperatūra nepadidėtų 
daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, kaip 
susitarta pagal Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 32
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant Priemonę 
būtų gerbiama ir skatinama moterų ir 
vyrų lygybė pagal SESV 8 straipsnį. 
Vertinimai rodo, jog svarbu, kad į lyčių 
lygybės tikslus būtų laiku ir nuosekliai 
atsižvelgiama visais veiksmų programų 
rengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo aspektais ir etapais, todėl 
ragina užtikrinti, kad planavimo ciklas 
apimtų poveikio lytims vertinimus, 
biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių 
aspektą ir stebėsenos lyčių aspektu 
grindžiamu požiūriu rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 33
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios 
su Sąjungos biudžeto apsauga tais 
atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis – būtina patikimo 
finansų valdymo ir veiksmingo ES 
finansavimo sąlyga;

Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir 
jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė;

Or. en

Pakeitimas 34
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal Priemonę parama turėtų būti 
teikiama Sąjungos skirtų dotacijų forma 
kartu su finansavimo partnerio suteiktomis 
paskolomis. Pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 (toliau – Finansinis 
reglamentas)12125 straipsnį Komisijos 
tiesioginio valdymo būdu įgyvendinamas 
dotacijos komponento finansinis paketas 
turėtų būti teikiamas su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo forma. Tokia 
finansavimo forma turėtų padėti paskatinti 
dalyvauti projektų rengėjus ir padėti 
veiksmingai siekti Priemonės tikslų, 
atsižvelgiant į paskolos dydį. Paskolos 
komponentą turėtų suteikti Europos 
investicijų bankas (toliau – EIB). Priemonė 
gali būti taikoma ir kitiems finansavimo 
partneriams, teikiantiems paskolos 

(7) pagal Priemonę parama turėtų būti 
teikiama Sąjungos skirtų dotacijų forma 
kartu su finansavimo partnerio suteiktomis 
paskolomis. Pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 (toliau – Finansinis 
reglamentas)12 125 straipsnį Komisijos 
tiesioginio valdymo būdu įgyvendinamas 
dotacijos komponento finansinis paketas 
turėtų būti teikiamas su išlaidomis 
nesusijusio finansavimo forma. Tokia 
finansavimo forma turėtų padėti paskatinti 
dalyvauti projektų rengėjus ir padėti 
veiksmingai siekti Priemonės tikslų, 
atsižvelgiant į paskolos dydį. Paskolos 
komponentą turėtų suteikti Europos 
investicijų bankas (toliau – EIB). Priemonė 
gali būti taikoma ir kitiems finansavimo 
partneriams, teikiantiems paskolos 
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komponentą, kai atsiranda papildomų 
išteklių dotacijos komponentui arba kai to 
reikia teisingam įgyvendinimui užtikrinti;

komponentą, kai atsiranda papildomų 
išteklių dotacijos komponentui arba kai to 
reikia teisingam įgyvendinimui užtikrinti. 
Tokiu atveju kiti finansavimo partneriai 
turėtų laikytis klimato, aplinkos, 
socialinių ir skaidrumo standartų, kurie 
bent jau prilygsta EIB taikomiems 
standartams;

_________________ _________________
12 Reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046.

12 Reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046.

Or. en

Pakeitimas 35
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Tačiau 
siekiant tą tikslą suderinti su poreikiu 
optimizuoti Priemonės ekonominį poveikį 
ir įgyvendinimą, tokie nacionaliniai 
asignavimai neturėtų būti skiriami po 2024 
m. gruodžio 31 d. Po šios datos likusieji 
ištekliai, skirti dotacijų komponentui, 
turėtų būti teikiami be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kartu užtikrinant 
investicijų nuspėjamumą ir laikantis 
poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio;

(13) siekiant užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė 
pasinaudoti dotacijos komponentu, turėtų 
būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį būtų 
nustatomos numatytos nacionalinės dalys, 
kurių turės būti paisoma pirmame etape, 
remiantis Teisingos pertvarkos fondo 
reglamente pasiūlyta įnašų schema. Turėtų 
būti atsižvelgiama į mažiau išsivysčiusių 
regionų poreikius, kaip 
nurodyta [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatomos bendros Europos 
regioninės plėtros fondo, „Europos 
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo nuostatos ir šių fondų bei 
Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus 
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų 
priemonės finansinės taisyklės (Bendrųjų 
nuostatų reglamentas)] [102 straipsnio 2 
dalyje]. Tačiau siekiant tą tikslą suderinti 
su poreikiu optimizuoti Priemonės 
ekonominį poveikį ir įgyvendinimą, tokie 
nacionaliniai asignavimai neturėtų būti 
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skiriami po 2024 m. gruodžio 31 d. Po šios 
datos likusieji ištekliai, skirti dotacijų 
komponentui, turėtų būti teikiami be iš 
anksto paskirtos nacionalinės dalies ir 
konkuruojant Sąjungos lygmeniu, kartu 
užtikrinant investicijų nuspėjamumą ir 
laikantis poreikiais grindžiamo regioninės 
konvergencijos požiūrio bei skatinant 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 36
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui, teigiamą 
projekto poveikį aplinkai remiantis ES 
taksonomijos reglamente (ES) 2020/852 
nustatytais techninės analizės kriterijais. 
Todėl šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos 
parama turėtų naudotis tik tos valstybės 
narės, kuriose priimtas bent vienas 
teritorinis teisingos pertvarkos planas. 
Darbo programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;
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Or. en

Pakeitimas 37
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir dotacijos komponento svarbą 
projekto perspektyvumui, taip pat, jei 
aktualu, Reglamente (ES) 2020/852 
nustatytus ES taksonomijos techninės 
analizės kriterijus. Todėl šiuo reglamentu 
nustatyta Sąjungos parama turėtų naudotis 
tik tos valstybės narės, kuriose priimtas 
bent vienas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas. Darbo programoje ir kvietimuose 
teikti pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 38
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 

(14) darbo programoje ir kvietime teikti 
pasiūlymus turėtų būti nustatytos 
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konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į projekto aktualumą pagal 
plėtros poreikius, aprašytus teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose, bendrą tikslą 
skatinti regioninę ir teritorinę 
konvergenciją ir dotacijos komponento 
svarbą projekto perspektyvumui. Todėl 
šiuo reglamentu nustatyta Sąjungos parama 
turėtų naudotis tik tos valstybės narės, 
kuriose priimtas bent vienas teritorinis 
teisingos pertvarkos planas. Darbo 
programoje ir kvietimuose teikti 
pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

konkrečios tinkamumo sąlygos ir skyrimo 
kriterijai. Nustatant tas tinkamumo sąlygas 
ir skyrimo kriterijus turėtų būti įtrauktas 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir tame pačiame reglamente 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“ laikymasis, atsižvelgiama į projekto 
aktualumą pagal plėtros poreikius, 
aprašytus teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, bendrą tikslą skatinti 
regioninę ir teritorinę konvergenciją ir 
dotacijos komponento svarbą projekto 
perspektyvumui. Todėl šiuo reglamentu 
nustatyta Sąjungos parama turėtų naudotis 
tik tos valstybės narės, kuriose priimtas 
bent vienas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas. Darbo programoje ir kvietimuose 
teikti pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta į 
valstybių narių pateiktus teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, siekiant 
užtikrinti skirtingų mechanizmo ramsčių 
darną ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 39
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 
biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis, ir kurių dėl šios 
priežasties nebūtų galima įgyvendinti be 
ES teikiamos paramos pagal šią 
Priemonę. Nuosavos pajamos turėtų atitikti 
pajamas, išskyrus biudžeto pervedimus, 
tiesiogiai gautas vykdant projekto veiklą, 
pavyzdžiui, iš pardavimų, mokesčių ar 
rinkliavų, ir papildomai sutaupytas 
atnaujinus esamą turtą;
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Or. en

Pakeitimas 40
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų, 
kad jie galėtų būti finansiškai perspektyvūs 
ir finansuojami tik rinkos sąlygomis 
teikiamomis paskolomis. Nuosavos 
pajamos turėtų atitikti pajamas, išskyrus 
biudžeto pervedimus, tiesiogiai gautas 
vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, iš 
pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

(15) parama pagal šią Priemonę turėtų 
būti teikiama tik tiems projektams, kurie 
vykdomi laikantis Reglamente (ES) 
2020/852 nustatytos ES taksonomijos ir 
tame pačiame reglamente nurodyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ ir iš 
kurių negaunama pakankamai nuosavų 
pajamų, kad jie galėtų būti finansiškai 
perspektyvūs ir finansuojami tik rinkos 
sąlygomis teikiamomis paskolomis. 
Nuosavos pajamos turėtų atitikti pajamas, 
išskyrus biudžeto pervedimus, tiesiogiai 
gautas vykdant projekto veiklą, pavyzdžiui, 
iš pardavimų, mokesčių ar rinkliavų, ir 
papildomai sutaupytas atnaujinus esamą 
turtą;

Or. en

Pakeitimas 41
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) atsižvelgiant į palyginti mažą 
dotacijos komponento lygį, kai kurie 
projektai galėjo turėti nepakankamą 
finansavimo srautą, kad juos būtų galima 
remti tik pagal Priemonę. Dėl to mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, kuriuose 
mažesnes pajamas gaunančiam viešajam 
sektoriui galėtų būti sunku užtikrinti 
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bendrą finansavimą, gali būti 
neįsisavintos numatytos lėšos. Todėl 
tinkamiems finansuoti projektams turėtų 
būti derinama parama pagal kitas 
Sąjungos programas;

Or. en

Pakeitimas 42
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ši parama 
turėtų būti teikiama per „InvestEU“ 
konsultacijų centrą;

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą 
projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti, 
visų pirma atitinkamų tvarumo kriterijų 
laikymosi aspektu. Ši parama turėtų būti 
teikiama per „InvestEU“ konsultacijų 
centrą;

Or. en

Pakeitimas 43
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ši parama 
turėtų būti teikiama per „InvestEU“ 
konsultacijų centrą;

(17) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Priemonės įgyvendinimą, gali prireikti 
teikti konsultacinę paramą projektams 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti, visų pirma 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos laikymosi aspektu. Ši 
parama turėtų būti teikiama per „InvestEU“ 
konsultacijų centrą;

Or. en
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Pakeitimas 44
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kad būtų pagerintas skaidrumas ir 
atskaitomybė pagal šią Priemonę, 
finansiniai partneriai turėtų viešai skelbti 
visą aktualią su kiekvienu finansuojamu 
projektu susijusią informaciją, o Komisija 
turėtų suteikti viešą prieigą prie 
nuomonių, kurias ji pateikė dėl EIB 
atrinktų arba finansuojamų projektų. 
Komisija taip pat turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikti metinę 
Priemonės įgyvendinimo ataskaitą, visų 
pirma kiek tai susiję su Priemonės 
rezultatais ir poveikiu atsižvelgiant į jos 
tikslus ir veiklos rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 45
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų ir kurios 
duoda naudos teritorijoms, kurioms su 
klimato kaita susijusi pertvarka ir poreikis 
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susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. 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 nurodytam tikslui pasiekti,

sukurti nuoseklią įgyvendinimo sistemą 
pagal tiesioginio valdymo principą turi 
didžiausią neigiamą poveikį dėl Sąjungos 
ribojamosios ekonomikos ir biudžeto 
politikos. 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 nurodytam tikslui pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 46
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. 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 nurodytam tikslui pasiekti,

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos, tenkinant atitinkamus 
vystymosi poreikius, valstybės narės 
vienos negali deramai pasiekti. Pagrindinės 
to priežastys yra sunkumai, su kuriais 
susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. 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 nurodytam tikslui pasiekti,
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Or. en

Pakeitimas 47
Lídia Pereira, Nathalie Colin-Oesterlé, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors 
Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, tenkinant 
atitinkamus vystymosi poreikius, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. 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 nurodytam tikslui pasiekti,

(22) šio reglamento tikslo, t. y. pritraukti 
viešųjų investicijų teritorijose, kurias 
labiausiai paveikė perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos, tenkinant atitinkamus 
vystymosi poreikius, valstybės narės 
vienos negali deramai pasiekti. Pagrindinės 
to priežastys yra sunkumai, su kuriais 
susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, iš kurių be ES paramos 
dotacijomis negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka turi didžiausią neigiamą 
poveikį, ir poreikis sukurti nuoseklią 
įgyvendinimo sistemą pagal tiesioginio 
valdymo principą. 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 nurodytam tikslui pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 48
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos ne vėliau kaip iki 
2050 m. kyla didelių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių, laikantis 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir tame pačiame reglamente 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“. Finansavimas neturėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria daroma didelė 
žala ES taksonomijoje nustatytiems 
aplinkos apsaugos tikslams.

Or. en

Pakeitimas 49
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl pertvarkos 
siekiant Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų, nustatytų [Reglamente 
(ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)], ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos Sąjungoje iki 2050 m. kyla 
didelių socialinių ir ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 50
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl pertvarkos 
siekiant Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos Sąjungoje iki 
2040 m. tikslo, nustatytų [Reglamente 
(ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] 
kyla didelių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 51
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Nicolás 
González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama žmonėms 
Sąjungos teritorijose, kuriose dėl 
pertvarkos siekiant neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios, 
efektyviai energiją ir išteklius vartojančios 
ir žiedinės ekonomikos ne vėliau kaip 
2050 m. kyla įvairių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 52
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
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teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. kyla 
didelių socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

teritorijoms, kaip nurodyta [Reglamento 
(ES) 2020/XXX, kuriuo įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (TPF 
reglamentas)] 7 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 53
Lídia Pereira, Nathalie Colin-Oesterlé, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors 
Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos ne vėliau kaip 
2050 m. kyla didelių socialinių, aplinkos ir 
ekonominių uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 54
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos ir ekonominių 
uždavinių.

Pagal Priemonę parama teikiama Sąjungos 
teritorijoms, kurioms dėl Sąjungos 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos gali būti padaryta 
didelė socialinė, aplinkos ir ekonominė 
žala.

Or. en
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Pakeitimas 55
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos gavėjas – viešojo 
sektoriaus juridinis asmuo, įsteigtas 
valstybėje narėje kaip viešosios teisės 
subjektas arba kaip įstaiga, kurios veiklą 
reglamentuoja privatinė teisė ir kuriai 
pavesta teikti viešąsias paslaugas, su 
kuriuo pagal Priemonę pasirašytas 
dotacijos susitarimas.

2. Paramos gavėjas – viešojo 
sektoriaus juridinis asmuo, įsteigtas 
valstybėje narėje kaip viešosios teisės 
subjektas arba kaip įstaiga, kurios veiklą 
reglamentuoja privatinė teisė ir kuriai 
pavesta teikti viešąsias paslaugas, arba 
valstybės valdoma įmonė, su kuria pagal 
Priemonę pasirašytas dotacijos susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 56
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
parengtas ir Komisijos patvirtintas planas.

5. Teritorinis teisingos pertvarkos 
planas – pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį kartu su reikiamomis susijusios 
teritorijos vietos ir regioninėmis valdžios 
institucijomis bei suinteresuotosiomis 
šalimis parengtas ir Komisijos patvirtintas 
planas;

Or. en

Pakeitimas 57
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6a. Pereinamojo laikotarpio planas – 
tai neutralaus poveikio klimatui ir kitų 
tvarumo tikslų siekimas laikantis 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir tame pačiame reglamente 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“. Pažanga turėtų būti vertinama 
remiantis suderintais tvarumo rodikliais, 
per nustatytą laiką įvykdytinais ir 
moksliškai pagrįstais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 58
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti įvairius rimtus socialinius, aplinkos 
ir ekonominius uždavinius, dėl perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
atžvilgiu tvarios, efektyviai energiją ir 
išteklius vartojančios ir žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m., kaip 
nurodyta [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)] kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

Or. en

Pakeitimas 59
Margrete Auken
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir aplinkos 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
vartojančios ir žiedinės ekonomikos ne 
vėliau kaip 2040 m. kylančius Sąjungos 
teritorijoms, nurodytoms pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį valstybių narių parengtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, visų pirma prisidėti prie 
Sąjungos klimato srities tikslų, nustatytų 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)].

Or. en

Pakeitimas 60
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir 
ekonominius uždavinius, dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
kylančius Sąjungos teritorijoms, 
įvardytoms teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose, kuriuos valstybės 
narės rengia pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį, 
ir prisidėti prie Europos žaliojo kurso 
tikslų, ypač prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. tikslo.
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Or. en

Pakeitimas 61
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui Sąjungos ekonomikos 
kylančius Sąjungos teritorijoms, 
nurodytoms pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
valstybių narių parengtuose teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose.

Or. en

Pakeitimas 62
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 
2050 m. kylančius Sąjungos teritorijoms, 
nurodytoms pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
valstybių narių parengtuose teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose.

Or. en

Pakeitimas 63
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
spręsti rimtus socialinius ir ekonominius 
uždavinius, dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
Sąjungos teritorijoms, nurodytoms pagal 
Reglamento [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamentas] 7 straipsnį valstybių narių 
parengtuose teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose.

1. Bendrasis Priemonės tikslas – 
taisyti rimtą socialinę ir ekonominę žalą, 
dėl perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos kylančią Sąjungos 
teritorijoms, nurodytoms pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] 7 
straipsnį valstybių narių parengtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose.

Or. en

Pakeitimas 64
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, kurie atitinka 
Sąjungos politiką, vykdomi laikantis 
Paryžiaus susitarimo ir įsipareigojimo 
pasiekti neutralaus poveikio klimatui 
tikslą ne vėliau kaip 2050 m., iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 65
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

2. Konkretus Priemonės tikslas – 
padidinti viešojo sektoriaus investicijas, 
kuriomis tenkinami teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų regionų 
vystymosi poreikiai, sudarant palankesnes 
sąlygas finansuoti projektus, iš kurių 
negaunama pakankamai nuosavų pajamų ir 
kurie nebūtų įgyvendinami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 66
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos biudžeto išteklių, skiriant 
250 000 000 EUR sumą galiojančiomis 
kainomis, ir

(a) Sąjungos biudžeto išteklių, skiriant 
300 000 000 EUR sumą 2018 m. kainomis, 
ir

Or. en

Pakeitimas 67
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos galiojančiomis kainomis.

(b) 2 dalyje nurodytų asignuotųjų 
pajamų, neviršijant 1 275 000 000 EUR 
sumos 2018 m. kainomis.
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Or. en

Pakeitimas 68
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacines 
ir technologijų sistemas, taip pat gali būti 
panaudoti finansavimo partnerių 
administracinėms išlaidoms ir mokesčiams 
padengti.

5. Iki 2 proc. 1 dalyje nurodytų 
išteklių gali būti panaudoti techninei ir 
administracinei pagalbai, skirtai Priemonei 
įgyvendinti, pavyzdžiui, parengiamajai, 
stebėsenos, kontrolės, audito, 
informavimo, komunikacijos, viešinimo ir 
vertinimo veiklai, įskaitant institucines 
informacines ir technologijų sistemas, taip 
pat gali būti panaudoti finansavimo 
partnerių administracinėms išlaidoms 
padengti.

Or. en

Pakeitimas 69
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Prieiga prie išteklių

Galimybė pasinaudoti Priemone priklauso 
nuo to, ar patvirtintas nacionalinis tikslas 
pasiekti poveikio klimatui neutralumą ne 
vėliau kaip 2050 m. Valstybėms narėms, 
kurios dar nėra įsipareigojusios siekti 
nacionalinio tikslo poveikio klimatui 
neutralumo srityje, skiriama tik 50 proc. 
joms numatytų nacionalinių asignavimų, 
o likę 50 proc. asignavimų tampa 
prieinami joms patvirtinus šį tikslą.
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Or. en

Pakeitimas 70
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama teikiama dotacijų forma pagal 
Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.

1. Pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama, jei Komisija yra patvirtinusi 
nacionalinius tvarios pertvarkos planus, 
teikiama dotacijų forma pagal Finansinio 
reglamento VIII antraštinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 71
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip 2024 m. gruodžio 31 d. paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama, skirta reikalavimus 
atitinkantiems projektams valstybėje 
narėje, neviršija nacionalinių dalių, 
nustatytų sprendime, kurį Komisija turi 
priimti pagal 4 dalį.

2. Dotacijų, skiriamų pagal ne vėliau 
kaip 2027 m. gruodžio 31 d. paskelbtus 
kvietimus teikti pasiūlymus, atveju 
Sąjungos parama, skirta reikalavimus 
atitinkantiems projektams valstybėje 
narėje, neviršija nacionalinių dalių, 
nustatytų sprendime, kurį Komisija turi 
priimti pagal 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 72
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 2025 
m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti investicijų 
nuspėjamumą ir skatinti regioninę 
konvergenciją.

3. Dotacijų, skiriamų pagal nuo 
2025 m. sausio 1 d. paskelbtus kvietimus 
teikti pasiūlymus, atveju Sąjungos parama 
reikalavimus atitinkantiems projektams 
teikiama be iš anksto paskirtos 
nacionalinės dalies ir konkuruojant 
Sąjungos lygmeniu, kol išnaudojami likę 
ištekliai. Skiriant tokias dotacijas specialus 
dėmesys skiriamas mažiau išsivysčiusių 
regionų poreikiams, kaip nurodyta 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatomos bendros Europos regioninės 
plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir 
šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos 
fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų 
valdymo ir vizų priemonės finansinės 
taisyklės (Bendrųjų nuostatų 
reglamentas)] [102 straipsnio 2 dalyje], ir 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti investicijų 
nuspėjamumą ir skatinti regioninę 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą.

Or. en

Pakeitimas 73
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką ir paskirstymo 
koeficientą, pritaikytą atsižvelgiant į 
mažiau išsivysčiusių regionų poreikius, 
kaip nurodyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatomos bendros Europos 
regioninės plėtros fondo, „Europos 
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
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fondo nuostatos ir šių fondų bei 
Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus 
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų 
priemonės finansinės taisyklės (Bendrųjų 
nuostatų reglamentas)] [102 straipsnio 2 
dalyje], kiekvienai valstybei narei 
nustatomos atitinkamos dalys, išreikštos 
visų turimų išteklių procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 74
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija deleguotuoju aktu pagal 
17 straipsnį priima sprendimą, kuriuo 
pagal Reglamento [Teisingos pertvarkos 
fondo reglamentas] I priede nustatytą 
metodiką kiekvienai valstybei narei 
nustatomos atitinkamos dalys, išreikštos 
visų turimų išteklių procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 75
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų išteklių 
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procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 76
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo pagal Reglamento 
[Teisingos pertvarkos fondo reglamentas] I 
priede nustatytą metodiką kiekvienai 
valstybei narei nustatomos atitinkamos 
dalys, išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

4. Komisija priima deleguotąjį aktą, 
kuriuo pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] I priede 
nustatytą metodiką kiekvienai valstybei 
narei nustatomos atitinkamos dalys, 
išreikštos visų turimų išteklių 
procentinėmis dalimis.

Or. en

Pakeitimas 77
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Galimybė naudotis dotacijomis 
pagal Priemonę suteikiama tokiu atveju, 
jei valstybės narės savo teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose patvirtina ir 
pademonstruoja įsipareigojimą siekti 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
iki 2050 m. tikslo ir jei jos priima ilgalaikę 
strategiją, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
2018/19991a 15 straipsnyje.
_________________
1a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 



AM\1211965LT.docx 53/73 PE655.962v01-00

LT

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).

Or. en

Pakeitimas 78
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius ir 
ekonominius uždavinius, kylančius dėl 
pertvarkos siekiant [Reglamente 
(ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] 
nustatytų Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos Sąjungoje iki 
2050 m.; projektai atitinka Reglamentą 
(ES) 2020/852 ir yra naudingi 
teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose 
nurodytoms teritorijoms, net jei vykdomi 
ne tose teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 79
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, efektyviai energiją ir išteklius 
vartojančios ir žiedinės ekonomikos ne 
vėliau kaip 2050 m., kaip nurodyta 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)], ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 80
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl pertvarkos siekiant 
neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
atžvilgiu tvarios, efektyviai energiją ir 
išteklius naudojančios ir žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip 2040 m., ir jais 
padedama siekti teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytų teritorijų 
tikslų ir tenkinti jų poreikius, net jei 
projektai vykdomi ne tose teritorijose;

Or. en
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Pakeitimas 81
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

(a) projektai atitinka Reglamente (ES) 
2020/852 nustatytą ES taksonomiją ir 
vykdomi laikantis tame pačiame 
reglamente nurodyto principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“, jais daromas 
išmatuojamas poveikis sprendžiant rimtus 
socialinius, ekonominius ar aplinkos 
uždavinius, kylančius dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės 
ekonomikos, ir jie naudingi teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 82
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos, 
jie atitinka Reglamente (ES) 2020/852 
nustatytą ES taksonomiją ir vykdomi 
laikantis tame pačiame reglamente 
nurodyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“, taip pat yra naudingi teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;
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Or. en

Pakeitimas 83
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui Sąjungos ekonomikos, ir 
jie naudingi teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 84
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis sprendžiant rimtus socialinius, 
ekonominius ar aplinkos uždavinius, 
kylančius dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

(a) projektais daromas išmatuojamas 
poveikis šalinant rimtą socialinę, 
ekonominę ar aplinkos žalą, kylančią dėl 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, ir jie naudingi teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose nurodytoms 
teritorijoms, net jei vykdomi ne tose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 85
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Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) projektai atitinka techninės 
analizės kriterijus, nustatytus Reglamentu 
(ES) 2019/2088;

Or. en

Pakeitimas 86
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska, Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento



PE655.962v01-00 58/73 AM\1211965LT.docx

LT

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis apribojimas galėtų užkirsti kelią gauti finansavimą skurdžiausiems regionams, kurie 
negali užsitikrinti pakankamo finansavimo nuosavomis lėšomis. 

Pakeitimas 89
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

(b) projektais nedaroma reikšmingos 
žalos jokiems aplinkosaugos tikslams, 
išdėstytiems Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytoje ES taksonomijoje, be to, jiems 
neskiriama parama pagal jokias kitas 
Sąjungos programas;

Or. en

Pakeitimas 90
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) projektais tiesiogiai ar netiesiogiai 
remiamos investicijos, susijusios su 
iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 
platinimu, sandėliavimu, transportavimu 
ar deginimu;

Or. en
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Pakeitimas 91
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų, kad juos būtų galima 
finansuoti be Sąjungos paramos.

(d) iš projektų negaunama pakankamai 
nuosavų pajamų ir jie nebūtų įgyvendinti 
be Sąjungos paramos.

Or. en

Pakeitimas 92
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) buvo atliktas projektų poveikio 
lytims vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 93
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Į paramos aprėptį neįtraukiama veikla

Į Sąjungos paramos pagal šią Priemonę 
aprėptį neįtraukiama ši veikla:
(a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, techninė priežiūra, 
pritaikymas ar statyba, taip pat 
branduolinių atliekų tvarkymas ir 
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saugojimas;
(b) tabako ir tabako gaminių gamyba, 
perdirbimas, platinimas ir prekyba;
(c) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gavyba, perdirbimu, platinimu, 
saugojimu ar deginimu;
(d) investicijos į oro uostų ir greitkelių 
infrastruktūrą;
(e) projektai, neatitinkantys Sąjungos 
klimato ir aplinkosaugos tikslų siekio 
arba nesuderinami su Reglamente (ES) 
2020/852 nustatytu principu „nedaryti 
reikšmingos žalos“, arba bet kurios kitos 
investicijos, dėl kurių būtų trukdoma 
plėtoti ir diegti mažo anglies dioksido 
kiekio alternatyvas arba kurie sukeltų 
susaistymo poveikį.

Or. en

Pakeitimas 94
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Komisija patvirtina sąrašą į paramos 
aprėptį neįeinančių investicijų, kurios 
žalingos Paryžiaus susitarime ir Europos 
žaliajame kurse nustatytiems tikslams ir 
neatitinka EIB energetikos finansavimo 
politikos, ir todėl joms neteikiama 
Sąjungos parama pagal Priemonę.

Or. en

Pakeitimas 95
Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
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10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 20 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.

2. Dotacijos suma neviršija 15 proc. 
pagal šią Priemonę finansavimo partnerio 
suteiktos paskolos sumos. Projektams, 
įgyvendinamiems NUTS 2 lygio regionų 
teritorijose, kurių BVP vienam gyventojui 
neviršija 75 proc. ES 27 BVP vidurkio, 
kaip nurodyta Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], skiriama 
dotacijos suma neviršija 25 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos. Projektams, įgyvendinamiems 
NUTS 2 lygio regionų teritorijose, kurių 
BVP vienam gyventojui sudaro 75–
100 proc. ES 27 BVP vidurkio, kaip 
nurodyta [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatomos bendros Europos regioninės 
plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir 
šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos 
fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų 
valdymo ir vizų priemonės finansinės 
taisyklės (Bendrųjų nuostatų 
reglamentas)] [102 straipsnio 2 dalyje], 
kurie 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu buvo priskirti prie mažiau 
išsivysčiusių regionų, skiriama dotacijos 
suma neviršija 25 proc. finansavimo 
partnerio suteiktos paskolos sumos.

Or. en

Pakeitimas 96
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
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programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Komisija pagal 
17 straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kad parengtų darbo programas. Darbo 
programose nurodomi atrankos ir 
projektų pirmenybės nustatymo kriterijai 
ir sąlygos, atsižvelgiant į atitinkamus 
Reglamente (ES) 2020/852 nustatytus 
kriterijus, projekto gebėjimas atitikti 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nustatytus tikslus ir poreikius, 
indėlis pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios, 
efektyviai energiją ir išteklius 
naudojančios žiedinės ekonomikos 
Sąjungoje ne vėliau kaip 2050 m., 
bendras tikslas skatinti regioninę ir 
teritorinę konvergenciją ir dotacijos 
indėlis į projektų perspektyvumą. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 
6 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 97
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė įgyvendinama vykdant darbo 
programas, nustatytas pagal Finansinio 
reglamento 110 straipsnį. Darbo 
programose kiekvienai valstybei narei 
nustatomos nacionalinės išteklių dalys, 
įskaitant visus papildomus išteklius, pagal 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 2 dalį.

Priemonė įgyvendinama vykdant metines 
darbo programas, nustatytas pagal 
Finansinio reglamento 110 straipsnį. 
Komisija darbo programas priima 
deleguotuoju aktu. Tie deleguotieji aktai 
priimami pagal šio reglamento 17 
straipsnį.

Darbo programose išdėstomi kvietimai 
teikti pasiūlymus, įskaitant galimybę visų 
nacionalinių dalių išlaidų paskirtį 
nustatyti iki 2024 m. gruodžio 31 d.
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Or. en

Pakeitimas 98
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 

atranka
Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai 
nustatomos finansavimo partnerių, 
išskyrus EIB, tinkamumo sąlygos ir 
atrankos procedūros.
Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 
tinkamumo sąlygos atspindi Priemonės 
tikslus.
Visų pirma, atrinkdama finansavimo 
partnerius, Komisija atsižvelgia į jų 
pajėgumus:
(a) užtikrinti, kad jų skolinimo 
energetikos projektams politika ir 
standartai būtų bent tokie pat griežti, kaip 
EIB taikoma politika ir standartai;
(b) maksimaliai padidinti Sąjungos 
garantijos poveikį naudojant nuosavus 
išteklius;
(c) užtikrinti tinkamą Priemonės 
geografinę diversifikaciją ir sudaryti 
sąlygas finansuoti mažesnius projektus;
(d) nuodugniai įgyvendinti Finansinio 
reglamento 155 straipsnio 2 dalyje ir 155 
straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus, susijusius su mokesčių 
vengimu, mokestiniu sukčiavimu, 
mokesčių slėpimu, pinigų plovimu, 
terorizmo finansavimu ir 
nebendradarbiaujančiais jurisdikciją 
turinčiais subjektais;
(e) užtikrinti skaidrumą ir galimybę 
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visuomenei susipažinti su informacija 
apie kiekvieną projektą;
(f) užtikrinti, kad jų skolinimo politika 
atitiktų Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslus ir tikslą iki 2040 m. 
Sąjungoje sukurti neutralaus poveikio 
klimatui ekonomiką ir kad ji derėtų su 
Sąjungos įsipareigojimais pagal Paryžiaus 
susitarimą;
(g) įtraukti aplinkos, klimato, socialinių ir 
valdymo veiksnių analizę į projektų 
atrankos ir vertinimo procedūrą.
Komisija paskelbia atrankos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Į pranešimo projekte pateiktą sąrašą įterpiamas su EIB standartais susijęs a punktas. 

Pakeitimas 99
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai, pagal kuriuos stebimas 
Priemonės įgyvendinimas ir pažanga, 
padaryta siekiant 3 straipsnyje nustatytų 
tikslų, yra nustatyti II priede.

1. Pagrindiniai veiklos rezultatų ir 
tvarumo rodikliai, pagal kuriuos stebimas 
Priemonės įgyvendinimas ir pažanga, 
padaryta siekiant poveikio klimatui 
neutralumo ir kitų Sąjungos 
aplinkosaugos tikslų, taip pat laikytis 
Reglamento (ES) 2020/852 nustatyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ ir 3 
straipsnyje nustatytų tikslų, yra nustatyti II 
priede.

Or. en

Pakeitimas 100
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai, pagal kuriuos stebimas 
Priemonės įgyvendinimas ir pažanga, 
padaryta siekiant 3 straipsnyje nustatytų 
tikslų, yra nustatyti II priede.

1. Pagrindiniai veiklos rezultatų ir 
tvarumo rodikliai, pagal kuriuos stebimas 
Priemonės įgyvendinimas ir pažanga, 
padaryta siekiant poveikio klimatui 
neutralumo ir kitų Sąjungos 
aplinkosaugos tikslų, taip pat laikytis 
Reglamento (ES) 2020/852 nustatyto 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“ ir 3 
straipsnyje nustatytų tikslų, yra nustatyti II 
priede.

Or. en

Pakeitimas 101
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema užtikrinama, kad su 1 dalyje 
nurodytais rodikliais susiję duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Paramos gavėjai, bendradarbiaudami su 
finansavimo partneriais, pateikia Komisijai 
su tais rodikliais susijusius duomenis.

2. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema užtikrinama, kad su 1 dalyje 
nurodytais tvarumo ir kitais pagrindiniais 
veiklos rezultatų rodikliais susiję 
duomenys būtų renkami veiksmingai, 
efektyviai, laiku, patikimai ir 
nepriklausomai. Paramos gavėjai, 
bendradarbiaudami su finansavimo 
partneriais, pateikia Komisijai su tais 
rodikliais susijusius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 102
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema užtikrinama, kad su 1 dalyje 
nurodytais rodikliais susiję duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Paramos gavėjai, bendradarbiaudami su 
finansavimo partneriais, pateikia Komisijai 
su tais rodikliais susijusius duomenis.

2. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema užtikrinama, kad su 1 dalyje 
nurodytais tvarumo ir kitais pagrindiniais 
veiklos rezultatų rodikliais susiję 
duomenys būtų renkami veiksmingai, 
efektyviai, laiku, patikimai ir 
nepriklausomai. Paramos gavėjai, 
bendradarbiaudami su finansavimo 
partneriais, pateikia Komisijai su tais 
rodikliais susijusius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 103
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Milan 
Brglez, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 250 straipsnį kasmet 
teikia Priemonės įgyvendinimo ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija 
apie Priemonės įgyvendinimo rezultatus ir 
poveikį, atsižvelgiant į jos tikslus ir veiklos 
rodiklius, visų pirma apie jos indėlį 
tenkinant pereinamojo laikotarpio 
poreikius ir siekiant Sąjungos 
aplinkosaugos tikslų. Tuo tikslu 
finansavimo partneriai ir paramos gavėjai 
kasmet pateikia visą būtiną informaciją ir 
duomenis. Vertinime taip pat 
analizuojama, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo pasiekti 
ES tvarumo politikos tikslus, visų pirma 
Sąjungos klimato srities tikslus, 
nustatytus [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralumo užtikrinimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)].
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Or. en

Pakeitimas 104
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 250 straipsnį kasmet teikia 
Priemonės įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje pateikiama informacija apie 
Priemonės rezultatus ir poveikį, 
atsižvelgiant į jos tikslus ir veiklos 
rezultatų rodiklius, visų pirma jos indėlį 
tenkinant pertvarkos poreikius ir siekiant 
ES tvarumo tikslų, visų pirma jos poveikį 
klimatui, aplinkai, socialiniam aspektui ir 
lyčių lygybei.  Šioje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie tai, kaip Priemone 
prisidedama siekiant bent 50 proc. 2021–
2027 m. DFP lėšų skirti Sąjungos 
aplinkos ir klimato tikslams. Tuo tikslu 
finansavimo partneriai ir paramos gavėjai 
kasmet pateikia visą būtiną informaciją ir 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 105
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal šią Priemonę finansuojami 
projektai tikrinami siekiant nustatyti, ar 
jie turi poveikį aplinkai, klimatui, 
visuomenei ir lyčių lygybei. Jei tie 
projektai turi tokį poveikį, jiems taikomas 
tvarumo patikros mechanizmas siekiant 
kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį ir 
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kuo labiau padidinti naudą klimatui, 
aplinkai ir socialiniam bei lyčių lygybės 
aspektams, laikantis Sąjungos tvarumo 
tikslų ir remiantis gairėmis, kurias 
Komisija parengs pagal programą 
„InvestEU“. Tuo tikslu finansavimo 
prašantys subjektai pateikia atitinkamą 
informaciją, remdamiesi Komisijos 
parengtomis gairėmis. Projektams, kurie 
yra mažesni už tam tikrą gairėse nustatytą 
dydį, patikrinimas netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 106
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea 
Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ir tarpiniame, ir galutiniame 
vertinime taip pat įvertinamas indėlis 
siekiant [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)] nustatytų 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų ir indėlis siekiant nacionalinio 
tikslo užtikrinti, kad iki 2050 m. poveikis 
klimatui būtų neutralus.

Or. en

Pakeitimas 107
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 1. Asmenų ar subjektų, tarp jų ir 
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Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 
asmenų ar subjektų, atliktais pagal 
Priemonę suteiktos Sąjungos paramos 
naudojimo auditais grindžiamas bendras 
užtikrinimas pagal Finansinio reglamento 
127 straipsnį.

Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų 
asmenų ar subjektų, atliktais pagal 
Priemonę suteiktos Sąjungos paramos 
naudojimo auditais grindžiamas bendras 
užtikrinimas pagal Finansinio reglamento 
127 straipsnį ir užtikrinamas Reglamente 
(ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos taksonomijos ir principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“ laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 108
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Laikydamasi EIB statuto 19 straipsnyje 
nustatytos procedūros, Komisija viešai 
paskelbia visas nuomones apie atrinktus 
ar pagal šią Priemonę finansuojamus 
projektus, kai tik jos pateikiamos.

Or. en

Pakeitimas 109
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė (EITP): 2013 m. gruodžio 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei 
panaikinami reglamentai (EB) Nr. 
680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 

Išbraukta.
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2013 12 20, p. 129), su pakeitimais, 
padarytais 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos 
investicinių projektų portalo, kuriuo iš 
dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 
1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 
nuostatos dėl Europos strateginių 
investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 
1).

Or. en

Pakeitimas 110
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo C punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės skolos priemonė (EITP DI): 
2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 
129).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Projektų skaičius pagal sektorius 6. Projektų skaičius pagal sektorius ir 
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lytį

Or. en

Pakeitimas 112
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto 6.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1 Transportas 6.1 Transporto infrastruktūra

Or. en

Pakeitimas 113
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3 Komunalinės paslaugos (vanduo, 
nuotekos, centralizuotas šildymas, energija, 
atliekų tvarkymas)

6.3 Komunalinės paslaugos (vanduo, 
nuotekos, centralizuotas šildymas, energija, 
atliekų tvarkymas, vietos transportas)

Or. en

Pakeitimas 114
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto 6.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4 Tiesioginė parama pertvarkai 
(atsinaujinančioji energija, energijos 
vartojimo efektyvumas)

6.4 Tiesioginė parama su klimato kaita 
susijusiai pertvarkai, priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimui (ypač parama 
atsinaujinančiajai energijai ir energijos 
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vartojimo efektyvumui) ir kitiems 
aplinkosaugos tikslams

Or. en

Pakeitimas 115
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Galutinis sukurtų darbo vietų 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 116
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sumažintas išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis

7. Sumažintas taršos lygis ir 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis

Or. en

Pakeitimas 117
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Išsaugotų darbo vietų skaičius
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Or. en

Pakeitimas 118
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Naujai sukurtų darbo vietų 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 119
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Poveikis remiamos teritorijos BVP

Or. en


