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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Praėjus 30 metų nuo tada, kai Vidurio ir Rytų Europoje prasidėjo giliausia transformacija nuo 
komunizmo ir centralizuotai suplanuotos ekonomikos prie demokratijos ir laisvos rinkos, 
Europos Sąjunga numato 30 metų panašaus masto ir užmojo pereinamąjį laikotarpį, kad taptų 
pirmąja neutralaus poveikio klimatui ekonomika pasaulyje. Panašiai kaip po 1989 m. įvykusi 
pertvarka, Europos žaliasis kursas taip pat pranašauja sisteminius pokyčius, kurie ne tik pakeis 
mūsų gamybos, vartojimo ir gyvenimo būdus, bet ir pačią Europą ir įkvėps kitus. 

Mūsų sunki pertvarkos po 1989 m. patirtis rodo, kad perėjimas prie švarios energijos bus 
sėkmingas ir negrįžtamas tik tuo atveju, jei iš tiesų niekas neliks nuošalyje: nė vienas pilietis, 
nė vienas regionas, nė viena valstybė narė. Mintyje turimas Europos solidarumas, mūsų užmojų 
siekimas dešimtmečiais, nepaisant politinių ar ekonominių ciklų, ir ilgalaikė visų europiečių 
gerovė. Galiausiai tai sudaro Teisingos pertvarkos fondo (toliau – TPF) pagrindą. 

Susivieniję dėl bendro užmojo, tačiau iš skirtingų pradinių taškų žengiame šiuo labiausiai 
permainas žadančiu taku. Tai reiškia, kad iššūkių, su kuriais susiduriame, mastas ir užmojis ES 
regionuose ir valstybėse narėse skiriasi. TPF turi būti mūsų pagrindinė priemonė siekiant 
užtikrinti, kad šie skirtumai būtų palaipsniui, bet veiksmingai panaikinti, kad ES galėtų 
sėkmingai veikti kaip visuma, o visi europiečiai galėtų tinkamai pasinaudoti šiuo perėjimu.

Pranešėjas įsitikinęs, kad Europos žaliojo kurso esmė yra energetikos pertvarka ir didžiausi 
iššūkiai laukia tų regionų, kuriuose labai svarbi kietojo iškastinio kuro gavyba. Būtent ten gresia 
didžiausias tiesioginis darbo vietų praradimas, nes anglių kasyklų uždarymas kelia pavojų visai 
tiekimo grandinei; būtent šiose dažnai subsidijuojamose teritorijose bus ypač sunku investuoti 
į naują, švarią pramonę; ten ypač branginama sunkaus darbo tradicija, kurią reikėtų vertinti ir 
remti. Be pagalbos tų regionų piliečiai, ypač jaunimas, praras ne tik įgalėjimo jausmą, bet ir 
pasitikėjimą Europos Sąjunga kaip bendruomene, galinčia jiems pasiūlyti stabilią ateitį.

TPF nesiims veiklos neištirtoje srityje. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
(ITRE) padėjo sukurti sistemą, pagal kurią steigiamas TPF. 2017 m. kartu su už energetikos 
sąjungą atsakingu Komisijos pirmininko pavaduotoju ir už klimato politiką ir energetiką 
atsakingu Komisijos nariu sukūrėme ES anglių pramonės regionų pertvarkos platformą, skirtą 
padėti pertvarkyti energetiką ir sušvelninti pertvarkos socialinį poveikį, iki 2021 m. 
finansuojamą pagal ITRE komiteto finansuojamus bandomųjų projektų pasiūlymus. Tai buvo 
negrąžinama techninė parama šių regionų vietos valdžios institucijoms. Toliau ITRE komiteto 
pirmininko iniciatyva, Komitetas pritarė pasiūlymui pagal kitą DFP įsteigti specialų fondą, 
skirtą pereinamojo laikotarpio anglių pramonės regionams. 

Šios pastangos padėjo sukurti TPF. Dabar, kai ES įdiegia visus pagrindinius elementus, kurie 
turėtų padėti mums iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, TPF tampa dar svarbesnė ir 
skubesnė priemonė. Iš tiesų jis tapo būtinu Europos žaliojo kurso sėkmės elementu. 

Pranešėjas mano, kad:

1) norint pasiekti neutralaus poveikio klimatui, ES prireiks precedento neturinčių investicijų. 
Jos turi būti sistemingai derinamos su tinkamomis priemonėmis siekiant užtikrinti, kad būtų 
išlaikytas ekonominis efektyvumas, energetinis saugumas ir energijos įperkamumas, o šis 
perėjimas būtų teisingas ir socialiai priimtinas. Šie du elementai – investicijos ir solidarumo 
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priemonės – kartu yra labai svarbūs, kad ES galėtų pereiti prie neutralaus poveikio klimatui 
ir kartu padidintų mūsų konkurencingumą pasaulyje, pramonės pirmavimą, augimą ir mūsų 
visuomenės gerovę;

2) teisingos pertvarkos fondas (TPF) yra tokios pertvarkos kertinis akmuo. Atsižvelgiant į šios 
pertvarkos mastą, TPF ištekliai turi atitikti jo taikymo sritį. Šiuo tikslu jo biudžetas turi būti 
gerokai padidintas ir pagrįstas naujais ištekliais, kurie ne pakeistų ES sanglaudos ar sektorių 
politikos, priemonių ir fondų išteklius, o juos papildytų. Be to, bent iki 2050 m. turėtų būti 
išlaikyta atskira biudžeto eilutė kitose DFP;

3) atsižvelgiant į TPF nustatytą tikslą, 80 proc. jo biudžeto turėtų būti skirta anglių pramonės 
regionams, nes jie susiduria su didžiausiais sisteminiais iššūkiais, kylančiais dėl perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui;

4) labai svarbus glaudus ir tiesioginis bendradarbiavimas su regionų ir vietos valdžios 
institucijomis, kurios geriausiai gali padėti sutelkti paramą ten, kur ji bus veiksmingiausia 
tiksliniuose regionuose. Atsižvelgiant į tai, kad TPF skirtas regionams, kurie dėl perėjimo 
susiduria su didžiausiais iššūkiais, įskaitant numatomą didelį savivaldos pajamų 
sumažėjimą, reikalavimus atitinkantiems projektams turėtų būti galima skirti iki 75 proc. 
atitinkamų išlaidų;

5) kiek tai susiję su paramos pagal TPF taikymo sritimi, reikalavimus atitinkančių veiklos 
rūšių sąrašas turi geriau atspindėti poreikius:

– atgaivinti buvusių kasyklų ir elektrinių teritorijas;

– kovoti su oro tarša ir energijos nepritekliumi, taip pat užtikrinti, kad būtų sparčiai 
mažinamas išmetamųjų teršalų kiekis, atsisakant anglies, šiuo tikslu svarbus vaidmuo 
tenka investicijoms į gamtines dujas ir centralizuotą šilumos tiekimą;

– investuoti į atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

– vykdyti gamybines investicijas į įmones, įskaitant regionines ir vietos valstybines 
įmones, MVĮ ir startuolius;

– investuoti į netaršų judumą mieste ir alternatyviuosius degalus;

– vykdyti investicijas į senjorų ekonomiką ir socialines inovacijas.
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, visų pirma tikslą, kad pasaulio 
temperatūros padidėjimas neviršytų 
1,5°C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu, ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų vykdymo, nes 
Sąjungos finansavimas sutelkiamas 
ekologijos tikslams. Šis reglamentas, 
kuriuo įgyvendinamas vienas iš 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
(toliau – Europos žaliasis kursas)11 
nustatytų prioritetų, yra dalis Tvarios 
Europos investicijų plano12, kuriuo 
teikiamas specialus finansavimas pagal 
Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų 
išspręsti ekonominiai ir socialiniai 
energetikos perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos 
uždaviniai, kuomet bet koks likęs 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis kompensuojamas lygiaverčiu 
absorbavimu;

__________________ __________________
11 COM(2019)640 final, 2019 12 11. 11 COM(2019)640 final, 2019 12 11.
12 COM(2020)21, 2020 1 14. 12 COM(2020)21, 2020 1 14.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie konkurencingos, 
atsparios, neutralaus poveikio klimatui ir 
žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki 
2050 m. Sąjungos poveikis klimatui būtų 
neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus. 2020 m. sausio mėn. 
Europos Parlamentas paragino skubiai 
imtis veiksmų klimato kaitos ir aplinkos 
problemoms spręsti ir pritarė 
įsipareigojimui paversti Sąjungą 
sveikesne, tvaria, sąžininga, teisinga ir 
klestinčia visuomene, kurioje 
neišskiriama šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų. 2020 m. balandžio 17 d. 
Parlamentas taip pat pabrėžė, kad 
politinis atsakas kovojant su COVID-19 
pandemija ir jos pasekmėmis turėtų būti 
formuojamas pagal neutralaus poveikio 
klimatui tikslą ir kad Žaliojo kurso 
strategija turėtų būti Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo ir atkūrimo 
pagrindas. Tam bus reikalingos didelės 
investicijos ir todėl reikės didelių 
papildomų asignavimų iš Sąjungos 
biudžeto. Nors kova su klimato kaita, 
aplinkos būklės blogėjimu ir energijos 
nepritekliumi ilguoju laikotarpiu bus 
naudinga visiems ir vidutinės trukmės–
ilguoju laikotarpiu suteikia galimybių bei 
iššūkių, ne visi regionai ir valstybės narės 
pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų 
pajėgumai veikti irgi nevienodi. Vienų 
pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o 
energetikos pertvarka daro platesnio masto 
socialinį ir ekonominį poveikį regionams, 
kurie labai priklausomi nuo kietojo 
iškastinio kuro, ypač nuo anglių, lignito, 
durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršios 
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pramonės. Todėl ne tik kyla rizika, kad 
klimato politikos srityje pertvarka 
Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali 
didėti skirtumai tarp regionų, o tai 
neigiamai paveiks socialinės, ekonominės 
ir teritorinės sanglaudos tikslus. Šie 
skirtumai turėtų atsispindėti ir sąžiningai 
skirstant TPF išteklius toms valstybėms 
narėms ir tiems regionams, kuriuos 
labiausiai paveikė pertvarka ir kuriems 
būtina tinkama finansinė parama, kad 
būtų galima užtikrinti iš tiesų teisingą 
pertvarką siekiant išvengti neigiamų 
socialinių ir ekonominių padarinių 
žmonėms, pramonei ir darbuotojams. 
Skiriant TPF išteklius reikėtų atsižvelgti į 
tas teritorijas, kurios jau ėmėsi 
pereinamojo laikotarpio veiksmų, tačiau 
vis dar susiduria su dideliais sunkumais;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) norint, kad pertvarka būtų 
sėkminga, ji turi būti teisinga, įtrauki, 
socialiai atsakinga ir priimtina visiems, 
kad būtų užkirstas kelias labiausiai 
nukentėjusių bendruomenių socialiniam 
pasipriešinimui klimato politikai. Todėl 
tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo 
pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir 
socialinį poveikį ir taikyti visas galimas 
priemones neigiamiems padariniams 
sušvelninti, be kita ko, sudarant tinkamas 
sąlygas energijos nepritekliui panaikinti. 
Šiai pertvarkai reikės didelių finansinių 
išteklių, todėl šiuo atžvilgiu svarbus 
vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui, jog 
būtų užtikrinta, kad niekas nebus paliktas 
nuošalyje;

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant, kad iki 2050 m. Europos 
Sąjunga taptų pirmuoju neutralaus 
poveikio klimatui žemynu, reikia iš esmės 
pertvarkyti mūsų energetikos sistemą. 
Energetikos sąjunga yra pagrindinė šios 
pertvarkos, kuria siekiama visiems ES 
vartotojams, namų ūkiams ir įmonėms 
tiekti saugią, tvarią, konkurencingą ir 
įperkamą energiją, politikos priemonė. 
Kad būtų pasiektas šis tikslas, reikės iš 
esmės pertvarkyti Sąjungos energetikos 
sistemą ir dėti pastangas, kad vykdant šią 
pertvarką niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje. Pagal tris Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramsčius turėtų būti 
sprendžiami penkių energetikos sąjungos 
strategijos aspektų uždaviniai: 
„energetinis saugumas, solidarumas ir 
pasitikėjimas“, kuriuo siekiama įvairinti 
Europos energijos šaltinius ir geriau bei 
veiksmingiau naudoti Sąjungoje 
pagamintą energiją; „visiškai integruota 
energijos vidaus rinka“, siekiant skatinti 
jungiamąsias linijas, kurios sudarytų 
sąlygas laisvai tiekti energiją visoje 
Sąjungoje, kad energijos tiekėjai galėtų 
laisvai konkuruoti ir pasiūlyti geriausias 
energijos kainas; „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, nes vartojant 
mažiau energijos mažėja tarša ir 
išsaugomi vidaus energijos šaltiniai, todėl 
mažėja Sąjungos energijos importo 
poreikis; „ekonomikos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimas“ 
(ketvirtasis aspektas) skatina privačias 
investicijas į naują infrastruktūrą ir 
technologijas; taip pat „moksliniai 
tyrimai, inovacijos ir 
konkurencingumas“, kuriuo siekiama 
remti laimėjimus mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų srityje koordinuojant 
mokslinius tyrimus ir padedant finansuoti 
projektus bendradarbiaujant su 
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privačiuoju sektoriumi;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) kaip nustatyta Europos žaliajame 
kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
padėti įvykdyti energetikos pertvarką ir 
prie šios pertvarkos prisitaikyti, taip pat 
turėtų papildyti kitus 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos 
veiksmus. Jis turėtų padėti šalinti 
socialines ir ekonomines perėjimo prie 
Sąjungos neutralaus poveikio klimatui iki 
2050 m. pasekmes, sutelkiant Sąjungos 
biudžeto išlaidas klimato kaitos ir 
socialinių tikslų srityje regioniniu 
lygmeniu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių ir yra 
susijęs su energetikos sąjungos politika. 
TPF tikslas – užtikrinti Europos 
solidarumą remiant veiksmus, kurių 
tikslas – pasiekti sąžiningos, veiksmingos 
ir realios energetikos pertvarkos pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir sušvelninti neigiamą šios 
pertvarkos poveikį, remiant labiausiai 
paveiktas teritorijas, bendruomenes ir 
susijusius darbuotojus, kartu didinant 
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konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Sąjungos konkurencingumą pasaulyje ir 
pramonės pirmavimą, taip pat 
ekonomikos augimą ir gerovę. 
Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF 
remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai 
prisidedama prie sąžiningos energetikos 
pertvarkos ir švelninamas pertvarkos 
poveikis finansuojant investicijas į 
įperkamą švarią energiją ir aplinkos bei 
socialiniu požiūriais tvarią veiklą, kuri 
galėtų lemti vietos ekonomikos įvairinimą 
ir modernizavimą bei švelninti neigiamą 
poveikį užimtumui skatinant naujas 
užimtumo galimybes šiose teritorijose.Tai 
matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris 
nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas 
kartu su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 
įgyvendinti dokumentų rinkinį „Švari 
energija visiems europiečiams“, kuris 
atlieka pagrindinį vaidmenį Europos 
Sąjungai pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir 
įgyvendinant energetikos sąjungą, TPF 
turėtų tekti svarbus vaidmuo pertvarkant 
buvusių kasyklų teritorijas į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos vietas. Tai gali padėti sumažinti 
eksploatacijos nutraukimo išlaidas, 
sustiprinti energetinį saugumą ir suteikti 
ekonominės vertės ir darbo vietų buvusių 
kasyklų bendruomenėms. Rengiant tokius 
projektus praverčia esama infrastruktūra 
ir daug laisvos žemės. Sprendimai turi 
būti vertinami atskirai kiekvienu 
konkrečiu atveju, kad būtų užtikrintas jų 
tinkamumas vietos sąlygoms. Siekiant 
nustatyti kuo tvaresnius panaudojimo 
būdus ir sustiprinti socialinį ir ekonominį 
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vystymąsi, būtinas glaudus įmonių, 
reguliuotojų, investuotojų, žemės 
naudojimo planuotojų ir vietos 
bendruomenių bendradarbiavimas. TPF 
neturėtų didinti esamų valstybių narių 
skirtumų ar silpninti bendrosios rinkos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą pasiekti, kad temperatūros 
padidėjimas neviršytų 1,5°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, 
įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų ir didesniais 
Europos žaliajame kurse siūlomais 
Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai 
prisidėti prie klimato aspekto integravimo 
ir, lengvinant energetikos pertvarką 
labiausiai neigiamą poveikį patyrusiuose 
regionuose, užtikrinti, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje. TPF nuosavo paketo 
ištekliai yra papildomi ir prisideda prie 
investicijų, kurių reikia bendrai siektinai 
reikšmei – 25 proc. Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams – pasiekti. Iš 
ERPF ir ESF+ savanoriškai perkeltais 
ištekliais turėtų būti visapusiškai prisidėta 
prie šios siektinos reikšmės įgyvendinimo; 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų būti dideli ir 
atitikti jo plataus užmojo tikslą. Dėl TPF 
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išteklių nustatymo jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų būti mažinami arba perkeliami 
ištekliai, skirti fondų, kuriems taikomas 
Reglamentas (ES) .../... [naujasis BNR], 
biudžetams arba Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP). 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nuspręsti savo TPF asignavimus papildyti 
ištekliais, perkeltais iš ERPF ir ESF + 
pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
21a straipsnį;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos reikalauja didelių 
investicijų ir yra iššūkis ir galimybė 
visoms valstybėms narėms. Valstybėms 
narėms, kurios labai priklauso arba dar 
visai neseniai priklausė nuo kietojo 
iškastinio kuro arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, 
kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba 
kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo 
prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios 
neturi finansinių priemonių, bus ypač 
sunku. TPF finansinių išteklių 
paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių 
pradinį tašką energetikos pertvarkos 
procese ir jų pajėgumą finansuoti būtinas 
investicijas neigiamą poveikį patyrusiuose 
regionuose, reikalingas perėjimui prie 
poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Pakeitimas 11

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

(8a) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui suteikia ir naujų ekonominių 
galimybių. Visų pirma, pertvarkius 
buvusias kasyklų teritorijas į 
atsinaujinančiosios energijos gamybos 
įrenginius ir sukūrus atsinaujinančiosios 
energijos infrastruktūrą, tokiose 
teritorijose arba gretimose vietovėse gali 
būti sukuriamos darbo vietos buvusioms 
kasyklų bendruomenėms. Perėjimas nuo 
anglimis pagrįstos regionų ekonomikos ir 
energetikos sistemų prie 
atsinaujinančiosios energijos gali sudaryti 
vietos bendruomenėms galimybę aktyviai 
dalyvauti energetikos pertvarkoje ir tapti 
jos dalininkais bei pereiti nuo vienos 
pramonės šakos prie kelių pramonės šakų 
modelio. Pertvarkant anglių regionus į 
atsinaujinančiosios energetikos centrus 
praverčia jau esama infrastruktūra ir 
daug laisvos žemės bei kvalifikuotų 
darbuotojų. Be to, tokia pertvarka gali 
sustiprinti energetinį saugumą ir 
atsparumą, pagrįstą decentralizuotos 
energijos sistemos modeliu;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonė] ir neviršijant pagal jį skirtų 
išteklių, Teisingos pertvarkos fondo 
lėšomis finansuojamos ekonomikos 
atgaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos 
siekiant reaguoti į beprecedentį COVID-
19 krizės poveikį. Bet kokie papildomi 
ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad 
būtų užtikrintas Reglamente [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
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priemonė] numatytų terminų laikymasis;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslus ir teisės aktus, įskaitant strategijos 
„Europa 2030“ energetikos ir klimato 
tikslus, susijusius su išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimu, energijos vartojimo 
efektyvumo didinimu ir 
atsinaujinančiosios energijos vartojimu, 
ir, kai tinkama, [Reglamente dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti] 
nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 
nustatoma, ar ekonominė veikla yra tvari 
aplinkos atžvilgiu. Į investicijų sąrašą 
turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis 
remiama vietos ekonomika, kurios yra 
technologiškai įgyvendinamos ir kurios 
yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant 
į visus Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami 
projektai turėtų padėti palaipsniui pereiti 
prie novatoriškos, konkurencingos, 
atsparios neutralaus poveikio klimatui ir 
žiedinės ekonomikos. Daug anglies 
dioksido išmetantiems sektoriams, 
pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio 
kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, 
parama turėtų būti susieta su 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais ir per pagrįstą laikotarpį 
vykdomu laipsnišku tokios veiklos 
nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu. 
Siekiant vykdyti šių sektorių pertvarkymą, 
parama turėtų būti skatinamas efektyvus 
energijos vartojimas ir mažataršė veikla 
diegiant naujas technologijas, 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
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investuojant į įperkamos mažataršės 
energijos infrastruktūrą ir technologijas 
bei naujus procesus ar produktus. Be to, 
energijos tiekimo saugumą turi užtikrinti 
techninės inovacijos, įskaitant vandenilio, 
visų pirma žaliojo vandenilio, kuris gali 
tapti vienu iš pagrindinių XXI a. energijos 
nešėjų, panaudojimą. Tokia veikla galėtų 
padėti žymiai sumažinti per visą gyvavimo 
ciklą teritorijos energetikos sistemoje 
išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į 
strategijos „Europa 2030“ klimato ir 
energetikos tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m. tikslą13, kartu 
išlaikant ir didinant tvarų kvalifikuotų 
darbuotojų užimtumą, išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo, užtikrinant energetikos 
sistemos patikimumą ir stiprinant 
energetikos sistemos atsparumą visų 
pirma remiantis energijos vartojimo 
efektyvumu ir daugiausia 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, 
be kita ko, lanksčiai subalansuojant 
technologinius ir kaupimo sprendimus. 
Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, stiprinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, taip pat skaitmeninimo, 
junglumo ir išmaniojo judumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie konkurencingos, neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos 
poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda;

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

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos 
neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ 
(COM(2018)773 final).
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
suteikiant jiems reikiamą kvalifikaciją 
siekiant padėti jiems, kad jie galėtų 
prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių, 
taip pat pagalbą darbo ieškantiems 
asmenims ieškant darbo. Reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į įgūdžius ir kvalifikaciją, kurie 
atitinka perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui. Visų pirma dėmesys turėtų būti 
skiriamas kvalifikacijos keitimui, 
atsižvelgiant į regiono darbo rinkos 
poreikius, ypač į mokymą darbo vietoje 
arba derinant darbui ne visą darbo dieną 
ir mokymui ne visą darbo dieną skiriamą 
laiką. Perėjimas prie švarios energijos 
sistemos, grindžiamos atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimu ir energijos 
vartojimo efektyvumu, suteikia daug 
darbo vietų kūrimo galimybių teritorijose, 
priklausomose nuo iškastinio kuro. 
Imantis veiksmų, skirtų darbuotojams ir 
darbo ieškantiems asmenims, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į lyčių aspektą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 

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

siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, 
taip prisidedant prie bendrojo kapitalo 
formavimo ir tvaraus bei kokybiško 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones turėtų būti remiamos, jei 
jos padeda pereinant prie švarių energijos 
šaltinių arba juos plėtojant, prisideda prie 
poveikio klimatui neutralumo arba sudaro 
sąlygas sumažinti dėl pertvarkos prarastų 
darbo vietų skaičių sukuriant arba 
apsaugant daug darbo vietų ir jei jos 
nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo 
pasekmė. Investicijos į esamus pramonės 
įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems 
taikoma Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Investicijos į 
pramonės įrenginius, kuriems taikoma 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema, neturėtų būti skiriamos 
tokiu būdu, kad būtų padidintas pelnas, 
kuris ir taip jau gaunamas iš prekybos 
taršos leidimais. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, 
parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos 
valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma 
parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir 
c punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

__________________ __________________
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

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

emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) kad būtų pasiekti TPF tikslai, 
Komisija turėtų apsvarstyti Pagalbos 
aplinkos apsaugai ir energetikai gairių 
pakeitimus, kurie yra būtini siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas privačioms 
investicijoms ir sėkmingam TPF 
įgyvendinimui; Stipri valstybės pagalbos 
sistema yra būtina, kad bet kokia pagalba 
priklausomybei nuo iškastinio kuro 
mažinti nelemtų nederamų vidaus rinkos 
iškraipymų. Valstybės pagalbos aplinkos 
apsaugai ir energetikai gairių peržiūra 
turėtų vykti kartu su Žaliuoju kursu, visų 
pirma atsižvelgiant į naujausius 
reglamentavimo pokyčius, technologinę 
pažangą ir galimybes bei rinkos raidą 
energetikos sektoriuje. Atlikus suplanuotą 
peržiūrą turėtų būti sudarytos sąlygos 
teikti nacionalinę paramą struktūriniams 
pokyčiams dėl laipsniško anglių 
naudojimo nutraukimo, laikantis tų pačių 
sąlygų, kaip ir TPF atveju. Todėl 
persvarstydama gaires taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgta į struktūrinių pokyčių 
atitinkamuose regionuose problemas, 
siekiant užtikrinti, kad šiems regionams 
būtų suteikta pakankamai lankstumo 
įgyvendinti savo projektus socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu perspektyviu būdu;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) TPF teikiama parama 
gamybinėms investicijoms į įmones, 
kurios nėra MVĮ, neturėtų apsiriboti tik 
tomis vietovėmis, kurios pagal 
galiojančias valstybės pagalbos taisykles 
remiantis SESV 107 straipsnio 3 dalies a 
ir c punktais atitinka reikalavimus 
valstybės pagalbai gauti. Priešingai, 
valstybės pagalbos taisyklės turėtų 
sudaryti sąlygas visiems regionams gauti 
paramą iš TPF siekiant veiksmingai 
kovoti su darbo vietų praradimo grėsme 
ankstyvuoju etapu. Tai taip pat turėtų būti 
užtikrinta atitinkamai pritaikant 
Komisijos reglamentą (ES) 
Nr. 651/20141a;
__________________
1a 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo 
tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 
suderinama su vidaus rinka taikant 
Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) Visos investicijos turėtų būti 
vykdomos nepakenkiant principams 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir „teršėjas moka“. Todėl 
siekiant užtikrinti, kad TPF lėšomis 
nebūtų apmokamos išlaidos už žalos 
aplinkai ištaisymą, už kurį yra atsakinga 
įmonė pagal atsakomybės už žalą aplinkai 
įsipareigojimą, ir kad jomis nebūtų 
iškraipomos paskatos mažinti taršą ir 
kitokį poveikį aplinkai, parama 
investicijoms, susijusioms su teritorijų 
atkūrimu ir išvalymu, ekosistemų 
atkūrimu ir projektų paskirties keitimu, 
turėtų būti naudojama tik tada, kai jokia 
įmonė negali būti laikoma teisiškai 
atsakinga už tokių veiksmų finansavimą, 
laikantis SESV 191 straipsnyje įtvirtinto 
principo „teršėjas moka“;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

papildomais ištekliais, prioritetus. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nuspręsti padidinti TPF išteklius 
papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+, 
kuriems šiam tikslui būtų skirta 
papildomų išteklių. Atitinkamos iš ERPF 
ir ESF+ perkeltos sumos turėtų atitikti 
veiksmų rūšį, nustatytą teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo teisingos pertvarkos 
įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. Todėl valstybės narės, 
Komisijos remiamos ir 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
susijusių teritorijų (bent NUTS 2 ir 3 
lygių) regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis, pramonės ir profesinių 
sąjungų atstovais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, turėtų 
parengti teritorinius teisingos pertvarkos 
planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas 
pertvarkos procesas, laikydamosi savo 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų ir įtraukdamos informaciją 
apie šių planų įgyvendinimą, stebėseną ir 
vertinimą. Šiuo tikslu Komisija turėtų 
sukurti esamos pertvarkomiems anglių 
pramonės regionams skirtos platformos 
patirtimi ir sėkme grindžiamą Teisingos 
pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos 
sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam 
keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose 
sektoriuose;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, po konsultacijų su susijusiais 
subjektais, turėtų būti nustatytos labiausiai 
neigiamai paveiktos teritorijos, kuriose 
turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti 
konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant Sąjungos 2030 m. energetikos ir 
klimato tikslų ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos, visų pirma dėl su 
kietojo iškastinio kuro gamyba ar kita 
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršia veikla susijusių įrenginių 
pertvarkymo ar uždarymo, kartu išsaugant 
esamas ir kuriant naujas užimtumo 
galimybes paveiktose teritorijose, kad būtų 
išvengta socialinės atskirties. Šios 
teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir 
atitikti NUTS 3 lygio regionus arba turėtų 
būti jų dalys. Planuose turėtų būti išsamiai 
aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei 
poreikiai, įskaitant nedarbo lygį, 
gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas 
ir ankstesnės pertvarkos ar perėjimo 
pastangas, ir nustatyta, kokio tipo 
veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus klimato kaitos poveikiui 
atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat 
atitiktų Sąjungos 2030 m. energetikos ir 
klimato tikslus bei perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo, Žaliojo kurso tikslus, 
vystymas, kai įmanoma užtikrinant 
sąveiką su kitomis susijusiomis Sąjungos 
ir nacionalinėmis finansavimo sistemomis 
ir programomis, taip pat kitais politiniais 
Sąjungos prioritetais. TPF finansinę 
paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos 
planus vykdomoms investicijoms. 
Teritoriniai teisingos pertvarkos planai 
turėtų būti Komisijos patvirtintų programų 
(remiamų ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo 
arba TPF lėšomis) dalis;
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) šio reglamento tikslų, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su svarbiais 
ekonominiais, energetikos ir socialiniais 
iššūkiais dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, valstybės 
narės vienos negali deramai pasiekti. 
Pagrindinės to priežastys yra, viena vertus, 
įvairių teritorijų išsivystymo lygio 
skirtumai ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat 
valstybių narių ir teritorijų finansinių 
išteklių apribojimai ir, kita vertus, 
nuoseklios įgyvendinimo sistemos, 
apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
poreikis. Būtina užtikrinti politikos 
suderinamumą su kitomis politikos 
sritimis, visų pirma su pramonės politika 
ir viešųjų pirkimų taisyklėmis, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos ir Europos 
pramonė, įskaitant MVĮ, galėtų pagal 
Žaliąjį kursą gaminti tvarias prekes, 
siūlyti tvarias paslaugas ir kurti darbo 
vietas. Kadangi šių tikslų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms, 
kurioms kyla didelių socialinių ir 
ekonominių, energetikos ir aplinkosaugos 
uždavinių dėl valstybių narių energetikos 
pertvarkos proceso ypatumų siekiant 
Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato 
tikslų ir neutralaus poveikio klimatui 
Sąjungos ekonomikos iki 2050 m., visų 
pirma tiems regionams, kurie dėl savo 
dabartinės arba pastarojo meto didelės 
priklausomybės nuo kietojo iškastinio 
kuro, pavyzdžiui, anglies, lignito, durpių 
ir degiųjų skalūnų, arba dėl daug 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išskiriančios pramonės veiklos patiria 
svarbių struktūrinių pokyčių.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
pasiekti solidaraus, veiksmingo ir 
aplinkos požiūriu tvaraus perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
atsižvelgiant į teritorinių teisingos 
pertvarkos planų rengimą, kad būtų 
užtikrintas patikimumas darbuotojams, 
energetikos sektoriui, pramonei, 
investuotojams ir bendruomenėms, taip 
pat siekiant sudaryti sąlygas regionams, 
ekonominės veiklos vykdytojams ir 
žmonėms turėti sąžiningas ir vienodas 
galimybes spręsti dėl energetikos 
pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius, energetinio saugumo, 
energijos nepritekliaus ir poveikio 
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aplinkai uždavinius.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF remiami veiksmai turi atitikti 
Paryžiaus susitarimą, Sąjungos 2030 ir 
2050 m. energetikos ir klimato tikslus ir 
žiedinės ekonomikos principus. Visų 
pirma TPF rems pastangas visapusiškai 
išnaudoti didelį dėl šios pertvarkos 
atsirandantį naujų darbo vietų kūrimo 
potencialą neigiamą poveikį patyrusiuose 
regionuose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, kurios pritarė tikslui 
pasiekti neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. ir jų 
įsipareigojimas atsispindi jų 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
planuose, visų pirma tuose regionuose, 
kuriuose dėl energetikos pertvarkos 
uždavinių svarbos, Sąjungos finansinė 
parama labiausiai reikalinga. Pagal šio 
reglamento priedą TPF ištekliai turi būti 
skiriami daugiausia anglies gavybos 
regionams, išvardytiems anglių pramonės 
regionų ir daug anglies dioksido 
išskiriančių regionų platformos (Anglių 
pramonės regionų pertvarkos platforma) 
įgaliojimų priede, siekiant spręsti jų 
energetikos pertvarkos socialinio, 
ekonominio, energetinio saugumo ir 
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poveikio aplinkai klausimus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, turi būti bent 
44 073 459 000 EUR dabartinėmis 
kainomis ir negali būti perkeliami iš 
fondų, kuriems taikomas Reglamentas 
(ES) [naujasis BNR], visų pirma tokių 
fondų, kaip Europos regioninės plėtros 
fondas (ERPF), Europos socialinis fondas 
(ESF+) arba Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), asignavimų. Ta 
suma atitinkamais atvejais gali būti 
padidinta papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšų programavimo ir vėlesnio jų 
įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais 
pirmoje pastraipoje nurodytai sumai 
taikomas 2 proc. metinis indeksavimas.

Išbraukta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis



AD\1208450LT.docx 27/49 PE650.713v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarias gamybines investicijas į 
MVĮ, įskaitant startuolius, kooperatyvus, 
piliečių energetikos bendruomenes ir 
trečiojo sektoriaus organizacijas, taip pat į 
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regionines ir vietos valstybines įmones, 
kuriomis skatinamas ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas, taip pat 
prisidedama prie naujų kokybiškų darbo 
vietų kūrimo;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijas į kūrimą naujų įmonių, 
visų pirma MVĮ ir startuolių, kuriomis 
skatinamas ekonomikos įvairinimas ir 
prisidedama prie naujų darbo vietų 
kūrimo, be kita ko, teikiant susijusias 
verslo konsultavimo paslaugas;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į tvarių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą, įskaitant 
energetikos mokslinius tyrimus, be kita 
ko, plėtojamus mokslinių tyrimų 
centruose ir universitetuose, ir pažangių 
technologijų perdavimo skatinimą;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 

d) investicijas į įperkamai, patikimai, 
tvariai, saugiai ir lanksčiai švarios 
energijos sistemai skirtos technologijos, 
infrastruktūros ir paslaugų diegimą, 
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energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą 
ir energijos kaupimo sprendimus;

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, infrastruktūrą ir 
technologijas, įskaitant kaupimo 
sprendimus, paramą savarankiškai 
energijos gamybai, taip pat šildymo ir 
vėsinimo sistemų plėtojimui ir perėjimui 
prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos;

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) investicijas į pastatų energinę 
renovaciją pagal būsimą Komisijos 
iniciatyvą „Renovacijos banga“, įskaitant 
investicijas į tos srities darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) investicijas į tarpvalstybines 
elektros jungiamąsias linijas, siekiant iki 
2030 m. pasiekti 15 proc. elektros tinklų 
sujungimo tikslą;
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Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) investicijas į veiksmingą 
centralizuotą šilumos tiekimą, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 
2 straipsnio 41 punkte;

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

de) investicijas į įperkamo, netaršaus 
ir pažangaus judumo technologijų ir 
infrastruktūros diegimą, įskaitant elektra 
varomų transporto priemonių įkrovimo 
infrastruktūrą ir tvarų daugiarūšį judumą 
miestuose, sudarant palankesnes sąlygas 
ekonominei plėtrai ir darbo vietų kūrimui, 
prisidedant prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio transporto 
sektoriuje mažinimo ir judumo sprendimų 
įvairinimo, įskaitant investicijas į 
alternatyvius transporto degalus, kurie 
paspartina perėjimą prie netaršaus 
judumo;

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

df) investicijas į kovą su energijos 
nepritekliumi ir oro tarša, visų pirma 
pakeičiant individualius šildymo 
sprendimus, pagrįstus anglimi, taip pat 
didinant energijos vartojimo efektyvumą 
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labiausiai nukentėjusiuose regionuose;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, įskaitant 
investicijas į itin didelio pralaidumo 
tinklus ir 5G technologiją, pažangiuosius 
energetikos sprendimus ir susijusią 
infrastruktūrą bei technologijas, taip pat 
investicijos, kuriomis sudaromos 
palankesnės sąlygos pereiti prie žiedinės 
ekonomikos ir neutralaus poveikio 
klimatui, be kita ko, naudojant 
skaitmenines technologijas ir duomenis 
žemės ūkyje, miškininkystėje ir maisto 
pramonėje;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) investicijas į buvusių anglių 
kasyklų ir elektrinių, taip pat urbanistinių 
dykrų ir pramonės objektų atkūrimą ir 
ekologinį atgaivinimą, transporto 
prieinamumą, renovaciją, dirvos atkūrimą 
ir paskirties keitimo projektus, įskaitant 
investicijas į žaliąją infrastruktūrą po 
kasybos likusiose zonose ir miško įveisimą 
buvusių kasyklų teritorijose;

Pakeitimas 45

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

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

g) investicijas į žiedinės ekonomikos 
stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, 
mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, 
pakartotinį naudojimą, taisymą, perdirbimą 
ir kitus atliekų naudojimo būdus 
(įskaitant energijos iš atliekų naudojimą);

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į senjorų ekonomiką, 
socialines inovacijas ir infrastruktūrą, 
kurios reikalingos prieigai prie darbo 
rinkos, socialinei įtraukčiai ir sveikam 
vyresnių žmonių aktyvumui remti;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų, savarankiškai 
dirbančių ir darbo ieškančių asmenų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
visų pirma turint mintyje įgūdžius ir 
kvalifikaciją, svarbius regioninės plėtros 
strategijų įgyvendinimui, taip pat 
perėjimui prie tvarios, skaitmeninės ir 
ekologiškos ekonomikos;

Pakeitimas 48

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

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims;

i) darbo paieškos pagalbą darbo 
ieškantiems asmenims ir paramą dėl 
pertvarkos darbą praradusiems 
darbuotojams;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį;

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų 
įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant 
moterims ir pažeidžiamų grupių 
asmenims;

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) nedarant poveikio 5 straipsnio 
nuostatoms, visą kitą konkrečią veiklą, 
kuria padedama siekti vieno konkretaus 
Teisingos pertvarkos fondo tikslo, jeigu ši 
veikla yra įtraukta į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus, dėl jos konkreti 
valstybė narė yra susitarusi su 
atitinkamomis suinteresuotųjų teritorijų 
valdžios institucijomis ir ją yra 
patvirtinusi Komisija;

Pakeitimas 51

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

kb) gamybines investicijas į įmones, 
išskyrus MVĮ, dėl kurių darbo vietos, 
kapitalas ir gamybos procesai turi būti 
perkeliami iš vienos valstybės narės į kitą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, TPF atitinkamose teritorijose gali 
remti gamybines investicijas į įmones, 
kurios nėra MVĮ, jei tokios investicijos 
buvo įtrauktos į teritorinius teisingos 
pertvarkos planus. Tokios investicijos 
atitinka reikalavimus tik tuo atveju, jei jos 
padeda pereiti prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos ir dėl jų nebūtinas 
persikėlimas, kaip nurodoma Reglamento 
(ES) Nr. .../... [BNR) 60 straipsnyje, o 
pramoninės veiklos, kuriai taikoma 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ATLPS), atveju – ir jomis 
nedidinamas pelnas, gaunamas iš 
prekybos taršos leidimais.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip 
apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte16;

c) sunkumų patiriančios įmonės, kaip 
apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte16, 
išskyrus įmones, nukentėjusias dėl 
energetikos pertvarkos siekiant neutralaus 
poveikio klimatui;

__________________ __________________
16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 16 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 



AD\1208450LT.docx 35/49 PE650.713v02-00

LT

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

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

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdama nuo 1 dalies d punkto, 
Komisija gali patvirtinti teritorinės 
teisingos pertvarkos planą, kuris apima 
investicijas, susijusias su gamtinių dujų 
gamyba, perdirbimu, skirstymu, 
saugojimu, perdavimu ar naudojimu, su 
sąlyga, kad tai bus naudojama kaip 
jungiamoji technologija, ir šiomis 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis:
a) investuojama teritorijose, kuriose dėl 
didelės priklausomybės nuo kietojo 
iškastinio kuro susiduriama su itin 
dideliais perėjimo prie kitokio energijos 
vartojimo modelio iššūkiais, pavyzdžiui, 
regionuose, kuriuose didelę dalį sudaro 
kietuoju iškastiniu kuru grindžiamos 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;
b) tomis investicijomis prisidedama prie 
Sąjungos aplinkos tikslų, susijusių su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, spartinant laipsnišką akmens 
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anglių, lignito, durpių ar degiųjų skalūnų 
naudojimo nutraukimą;
c) jos atitinka Sąjungos energetikos ir 
klimato politikos tikslus ir teisės aktus, 
taip pat nacionalinius energetikos ir 
klimato politikos tikslus ir yra 
pereinamojo pobūdžio;
d) iš anksto įvertintas tik 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimas;
e) pakeitus daug anglies dioksido 
išskiriančiu ir kietuoju iškastiniu kuru 
grindžiamą energetikos infrastruktūrą 
būtų gerokai sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
bei oro tarša ir padidintas energijos 
vartojimo efektyvumas;
f) remiama veikla padeda mažinti 
energijos nepriteklių;
g) remiama veikla nekliudo 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
plėtrai atitinkamose teritorijose ir 
sąveikauja su būsimu atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimu.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija patvirtina programą tik tuo 
atveju, jei labiausiai neigiamai pertvarkos 
paveiktų teritorijų, įtrauktų į atitinkamą 
teritorinį teisingos pertvarkos planą, 
nustatymas yra tinkamai pagrįstas ir 
atitinkamas teritorinis teisingos pertvarkos 
planas atitinka susijusios valstybės narės 
nacionalinį energetikos ir klimato srities 
veiksmų planą. Komisijai nusprendus 
nesuteikti patvirtinimo, ji turi tinkamai 
pagrįsti savo poziciją. 
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. TPF prioritetas ar prioritetai apima 
TPF išteklius, kuriuos sudaro visi ar dalis 
TPF asignavimo valstybėms narėms ir, 
savanoriškai, ištekliai, pervesti pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] 
straipsnį. Bendra ERPF ir ESF+ išteklių, 
kuriuos valstybė narė nusprendžia 
perkelti į TPF, suma yra ne daugiau kaip 
tris kartus didesnė už gautos TPF paramos 
sumą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iš TPF finansuojamiems 
reikalavimus atitinkantiems projektams, 
kuriais prisidedama prie 2 straipsnyje 
nustatyto konkretaus tikslo, gali būti 
skiriama iki 75 proc. atitinkamų išlaidų.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis pagal II priede pateiktą 
pavyzdį parengia vieną ar daugiau 
teritorinių teisingos pertvarkos planų, 
apimančių vieną ar daugiau paveiktų 
teritorijų, atitinkančių bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 

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

statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygį 
(NUTS 3 lygio regionai), kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 868/201417, arba jų dalį. Tai yra tos 
teritorijos, kurioms dėl pertvarkos daromas 
didžiausias neigiamas ekonominis ir 
socialinis, ekologinis ir energetinio 
saugumo poveikis, visų pirma dėl darbo 
vietų sumažėjimo ir galimo paveiktų darbo 
vietų skaičiaus kietojo iškastinio kuro 
gamybos ir naudojimo sektoriuje ir 
poreikio pertvarkyti šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus. 
Komisijos 2020 m. šalių ataskaitose D 
priede nustatytomis investicijų gairėmis 
neturi būti ribojamos valstybių narių 
galimybės siūlyti paramos iš TPF sritis ir 
prioritetus. Teritorijų atitinkamos valdžios 
institucijos ir suinteresuotieji subjektai 
turi aktyviai įsitraukti į visus proceso 
etapus: parengiamąjį, atrankos ir 
įgyvendinimo. 

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

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

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Perėjimo prie ES 2030 m. klimato 
tikslų pasiekimo ir ES neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. proceso 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
aprašymas, įskaitant pertvarkos veiksmus, 
kurių jau imtasi, ir būsimų pagrindinių 
naujausią nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano (toliau – 
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NEKSVP) versiją atitinkančių tokios 
pertvarkos etapų tvarkaraštį;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) labiausiai neigiamai paveiktų 
teritorijų, kurioms reikia papildomos 
finansinės paramos, kad pasiektų 
pertvarkos procesą, nurodytą a punkte, ir 
pagal 1 dalį TPF remtinų, nustatymo 
pagrindimas;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie Sąjungos 
lygmeniu neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kylančius 
socialinio, ekonominio poveikio, poveikio 
energetiniam saugumui ir poveikio 
aplinkai uždavinius, vertinimas, nustatant 
galimą paveiktų darbuotojų bei paveiktų ir 
prarastų darbo vietų skaičių, galimą 
poveikį savivaldos sektoriaus pajamoms 
NUTS2 ir NUTS3 lygmenimis, įmonių, 
kurių veikla buvo sutrikdyta, skaičių, 
vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., 
susijusius su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios veiklos 
pertvarkymu arba nutraukimu tose 
teritorijose;

Pakeitimas 63
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl ES perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m. kylančius socialinius, 
ekonominius, poveikio aplinkai ir 
energetiniam saugumui uždavinius ir 
užkertant kelią energijos nepritekliaus 
didėjimui aprašymas;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) valdymo mechanizmų, kuriuos 
sudaro partnerystės susitarimai, 
planuojamos stebėsenos ir vertinimo 
priemonės ir nacionalinio ir regioninio 
lygmenų atsakingos įstaigos, įskaitant 
nevyriausybinių organizacijų ir institucijų 
atliekamo vertinimo galimybę, aprašymas;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jam parengti atlikto dalyvaujamojo 
proceso aprašymas;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) numatomų veiksmų rūšies bei 
tvarkaraščio ir tikėtino jų indėlio mažinant 
socialines, ekonomines ir energetinio 
saugumo pasekmes bei poveikį aplinkai 
dėl perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos aprašymas;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 

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

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

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 71

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) kai ši parama teikiama pramoninei 
veiklai, kuriai jau taikoma apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), 
aprašyme turi būti nurodyta, kad tokia 
parama nedidina iš prekybos taršos 
leidimais jau gaunamo pelno;

Pakeitimas 72
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį, taip pat pramonės, energetikos 
sektoriaus atstovai, socialiniai partneriai 
ir kiti atitinkami suinteresuotieji 
subjektai.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai, turi 
derėti su Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[23] straipsnyje nurodytomis teritorinėmis 
strategijomis, NEKSVP, ilgalaike 
strategija iki 2050 m., Paryžiaus 
susitarimu ir Europos socialinių teisių 
ramsčiu, taip pat, kuo didesniu mastu, su 
pažangiosios specializacijos strategijomis 
ir kitomis atitinkamomis strategijomis ir 
programomis, įskaitant strategijas ir 
programas švaraus oro, švaraus plieno, 
energijos nepritekliaus ir energiją 
gaminančių vartotojų klausimais.

Pakeitimas 74

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai ir 
sprendimai dėl projektų ir veiksmų 
atrankos skelbiami viešai. Rengiant ir 
plėtojant teritorinius teisingos pertvarkos 
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planus turi būti vykdomos viešos 
konsultacijos.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei TPF prioritetu remiama 4 
straipsnio 2 dalies h, i arba j punktuose 
nurodyta veikla, duomenys apie dalyvių 
rodiklius perduodami tik tuo atveju, jei yra 
visi su tuo dalyviu susiję duomenys, kurių 
reikalaujama pagal III priedą.

3. Jei TPF prioritetu remiama 4 
straipsnio 2 dalies h, i arba j punktuose 
nurodyta veikla, duomenys apie dalyvių 
rodiklius perduodami tik tuo atveju, jei yra 
visi su tuo dalyviu susiję duomenys, kurių 
reikalaujama pagal III priedą, o kartu 
užtikrinamos griežtos duomenų apsaugos 
taisyklės.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos veiklos rezultatų ataskaitą, 
padaro išvadą, kad nepavyko pasiekti bent 
65 proc. TPF išteklių vienam ar keliems 
produkto ar rezultato rodikliams nustatytos 
siektinos reikšmės, ji gali atlikti finansines 
pataisas pagal Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] [98] straipsnį proporcingai 
pasiektiems rezultatams sumažindama TPF 
paramą atitinkamam prioritetui. 
Finansinės pataisos turi būti siejamos su 
nesėkmingu programos intervencinių 
veiksmų įgyvendinimu, o ne su dėl išorės 
veiksnių neįgyvendintais rodikliais. 

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto įžanginė dalis



AD\1208450LT.docx 45/49 PE650.713v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pertvarkos, įskaitant jau atliktą 
pertvarką, proceso metmenys ir labiausiai 
neigiamai paveiktų teritorijų valstybėje 
narėje nustatymas

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienos nustatytos teritorijos 
pertvarkos uždavinių vertinimas

2. Kiekvienos nustatytos teritorijos 
pertvarkos uždavinių ir galimybių 
vertinimas

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio įžanginė dalis
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