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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėja palankiai vertina pasiūlymą sukurti paskolų viešajam sektoriui priemonę, kaip 
numatyta šiame pasiūlyme. Viešajam sektoriui tenka ypatinga vieta skatinant Sąjungos 
perėjimo prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos procesą. Būtina pripažinti, kad 
tokių jos sudedamųjų dalių, kaip socialinės investicijos, žemių rekultivavimas ir energijos 
nepritekliaus mažinimas, vertė yra didesnė už trumpalaikę finansinę grąžą, todėl jas reikia 
vertinti atskirai. Vienas iš pagrindinių viešojo sektoriaus vaidmenų – imtis veiksmų, kai rinka 
žlunga; 

Ypatingą dėmesį reikia skirti regionams, kurie istoriškai labai priklausomi nuo anglių 
kasybos. Anglių kasybos regionai turi tvirtai įsišaknijusias ir tarpusavyje susijusias 
bendruomenes. Anglys yra svarbi ekonomikos varomoji jėga, nes 11 ES valstybių narių 31 
regiono kasyklose ir elektrinėse dirba apie 230 000 žmonių. Kasyklų uždarymas šių regionų 
visuomenėms kelia didžiulį stresą. Atsižvelgdama į plačiai paplitusį šūkį „nieko nepalikti 
nuošalyje“ pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad šiose vietovėse gyvenantiems piliečiams reikia 
skirti ypatingą dėmesį.

Pranešėjos nuomone, skolinimo viešajam sektoriui priemonė turėtų būti labai lanksti ir 
sudaryti sąlygas finansuoti įvairias investicijas, kuriomis sprendžiamos socialinės, aplinkos, 
ekonominės ir energetinio saugumo problemos. Reglamento nuostatose turėtų būti atsižvelgta 
į tai, kad atskirų valstybių narių ir jų regionų pertvarkos proceso pradinis taškas skiriasi, taigi 
turėtų būti sudarytos sąlygos finansuoti ekonomiškai efektyvias pertvarkos technologijas. 

Pranešėja pasiūlė keletą svarbių pakeitimų, kuriais daugiausia siekiama paaiškinti teksto 
nuostatas.

Pirma, buvo patikslinta naudos gavėjo apibrėžtis. Sąvoka „viešojo sektoriaus juridinis asmuo“ 
reiškia ir subjektą, įsteigtą kaip viešosios teisės subjektą, ir subjektus, įsteigtus kaip privatinės 
teisės subjektus, kuriems pavesta teikti viešąsias paslaugas. Atrodo, kad į taikymo sritį 
neįtraukiamos įmonės, kurios oficialiai nėra viešojo sektoriaus subjektai, tačiau jos atlieka 
svarbias viešąsias užduotis, pavyzdžiui, atliekų tvarkymą, perdirbimą, miestų apšvietimą ir t. 
t. Pranešėja mano, kad jų neįtraukimas yra nepagrįstas ir trukdytų įgyvendinti keletą itin 
svarbių viešojo intereso projektų, ir siūlo atitinkamus pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, kad 
nacionalinės teisės aktuose nėra vieningos sąvokos „viešųjų paslaugų teikimo misija“ 
apibrėžties ir supratimo, buvo aiškiai nurodyta, kad dalyvavimo viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystėje su viešąja įstaiga faktas turėtų būti laikomas viešųjų paslaugų teikimo misija. 
Taip buvo išspręstas neaiškumas, ar privačiam subjektui apskritai reikia vykdyti viešųjų 
paslaugų misiją, t. y. iki viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sudarymo ir už jos ribų, ar, 
priešingai, prisijungimo prie viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės su viešąja įstaiga 
faktas yra viešųjų paslaugų teikimo misija. 

Antra, pranešėja pabrėžė, kad Priemonė turi apimti daug įvairių investicijų. Reikės atsižvelgti 
į platesnio masto plėtros poreikius, atsiradusius dėl pereinamojo proceso ir išsamiai aprašytus 
teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose.  Siekiant skatinti naują ekonominę veiklą, 
pakeičiančią veiklą, kuri palaipsniui nutraukiama dėl plataus užmojo ES klimato politikos, ir 
didinti susijusių teritorijų ekonomikos įvairinimą, Priemonė turėtų apimti daugiau investicijų, 
palyginti su pirmuoju ramsčiu. Platesnis reikalavimus atitinkančių investicijų spektras turėtų 
atspindėti atitinkamų regionų poreikių ypatumus, nurodytus jų teritoriniuose teisingos 
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pertvarkos planuose, pvz., transporto, atliekų tvarkymo, viešojo apšvietimo, centralizuoto 
šildymo, paskirstymo ir energijos perdavimo srityse. Tai turėtų apimti investicijas į gamtines 
dujas, kurios sudarytų sąlygas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ir veiksmingą 
bei įperkamą būdą pereiti nuo labiau aplinką teršiančių šaltinių prie mažiau teršiančių 
technologijų ekonomikos ir užtikrinti, kad perėjimo sąnaudos būtų tikrinamos.  

Trečia, pranešėja mano, kad trečiosios šalys neturėtų spręsti dėl ES politikos krypčių, dėl 
kurių susitarė visos valstybės narės, todėl šio reglamento nuostatos turėtų būti viršesnės už 
finansavimo partnerių, įskaitant EIB, skolinimo politiką. Todėl, atsižvelgiant į skirtingą 
finansų įstaigų skolinimo politikos pobūdį, dažnai neįtraukiant konkrečių rūšių investicijų, 
svarbu užtikrinti, kad pagal Priemonę būtų sudaryti administraciniai susitarimai su įvairiais 
finansiniais partneriais, įskaitant nacionalinius bankus, kad būtų finansuojamos būtinos 
plataus sektorių spektro viešosios investicijos, numatytos valstybių narių teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose; Atviras finansinių partnerių katalogas sudarys sąlygas 
platesniam priemonės naudojimo spektrui valstybėse narėse ir atitiks ligšiolinę EK politiką, 
pagal kurią nacionaliniai plėtros bankai galės dalyvauti įgyvendinant EK tiesiogiai valdomas 
finansines priemones.

Ketvirta, pranešėja mano, kad naudos gavėjų projektai turėtų būti tinkami gauti paramą pagal 
kitas Sąjungos programas. Atsisakius šios galimybės, dėl bendro finansavimo sunkumų 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose gali būti neįsisavintos numatytos lėšos.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

(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, sąžiningai ir solidariai 
pasiekti Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslus bei iki 2050 m. 
neutralaus poveikio klimatui tikslą ir 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimu 
nustatytą pasaulinę strategiją, Europos 
žaliajame kurse pasiūlytas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, kad būtų 
nustatytos priemonės pertvarkos iššūkiui 
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regionai ir žmonės. Savo ruožtu pertvarkos 
valdymas reikalauja didelių struktūrinių 
pokyčių;

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.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) norint pasiekti Sąjungos kovos su 
klimato kaita tikslus, reikia spręsti ne tik 
pertvarkos, vyksiančios skirtingu greičiu, 
Sąjungoje problemą, kalbant apie 
veiksmus klimato kaitos srityje, bet ir 
mažinti didėjančių socialinių ir 
ekonominių skirtumų tarp regionų riziką 
ir galbūt neigiamą poveikį patiriančių 
socialinių grupių nepasitenkinimą. Ypač 
svarbu sutelkti pastangas į atitinkamų 
teritorijų, t. y. anglių kasybos regionų, 
ekonomikos pertvarką ir atgaivinimą, o ne 
tikėtis darbuotojų judumo ir rizikuoti, kad 
sumažės gyventojų skaičius ir ištisų 
regionų ekonomika patirs sąstingį. 
Siekiant nuosekliai siekti pertvarkos tikslų 
ir Sąjungos prioritetų bei tikslų, 
pavyzdžiui, skatinti darbo vietų kūrimą, 
mažinti skurdą ir nelygybę, turėtų būti 
teikiama veiksminga parama, kad 
pasitelkiant patikimas investicijas būtų 
įvairinama vietos ekonomika ir kuriamos 
tvarios darbo vietos, kad būtų užtikrinta, 
jog darbuotojai, dirbantys nuo pertvarkos 
nukentėjusiuose sektoriuose, vėl patektų į 
vietos darbo rinką; 
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Pakeitimas 3

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, bendruomenėms 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, taip pat dėl jų užimtumo 
struktūros, 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.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) viešajam sektoriui tenka ypatinga 
vieta skatinant Sąjungos perėjimo prie 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos procesą. Būtina pripažinti, 
kad tokių neutralizuoto poveikio klimatui 
komponentų kaip atsinaujinantieji 
energijos ištekliai ir platesnio masto mažo 
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anglies dioksido kiekio technologijų 
plėtra, tarpsektorinės inovacijos ir 
socialinės investicijos vertė yra didesnė už 
trumpalaikę finansinę grąžą, todėl jiems 
reikia taikyti skirtingas sąlygas. Vienas iš 
pagrindinių viešojo sektoriaus vaidmenų 
– imtis veiksmų, kai rinka žlunga;

Pakeitimas 5

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 patvirtintuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose. Numatyta remtina veikla turėtų 
derėti su veikla, remiama pagal kitus du 
Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius, ir ją papildyti;

Pakeitimas 6

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 

(5) siekiant didesnio pertvarkos 
veikiamų teritorijų ekonomikos įvairinimo, 
Priemonė turėtų apimti platesnį investicijų 
spektrą, palyginti su pirmuoju ramsčiu, jei 
jos padės tenkinti socialinius, 
ekonominius, darbo, energetinio saugumo 
ir aplinkos vystymosi poreikius pereinant 
prie Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų ir prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
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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;

kaip aprašyta teritoriniuose teisingos 
pertvarkos planuose. Šia pertvarka 
siekiama atsieti išteklių naudojimą nuo 
grynojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio ir pasiekti, kad jo nebūtų, taip pat 
panaikinti neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai, susijusį su, be kita 
ko, biologinės įvairovės ir ekosistemų 
būklės blogėjimu, išteklių pereikvojimu ar 
chemine tarša. Taikant paramos 
mechanizmą turėtų būti vengiama dar 
labiau didinti ekonominius Sąjungos 
regionų skirtumus, vietoj to dėmesys 
turėtų būti skiriamas visų Sąjungos 
piliečių socialinei sanglaudai didinti. 
Remiamos investicijos gali apimti 
energetikos ir transporto infrastruktūrą, 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, 
ekologišką ir tvarų judumą, pažangų 
atliekų tvarkymą, švarią energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemones, įskaitant pastatų renovaciją ir 
pertvarkymą, investicijas į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą, paramą pereiti 
prie žiedinės ekonomikos, miestų aplinkos 
infrastruktūrą, kultūros ir istorinio 
paveldo apsaugą, 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. Investicijos taip 
pat gali apimti dirvos atkūrimą ir 
išvalymą, išskyrus atvejus, kai tai patenka 
į atsakomybės už žalą aplinkai pagal 
SESV 191 straipsnyje nurodytą principą 
„teršėjas moka“ taikymo sritį. 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 
viešajam sektoriui suteikti papildomų 
būtinų išteklių, kad būtų galima spręsti dėl 
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prisitaikymo prie su klimato kaita 
susijusios pertvarkos kylančius socialinius, 
ekonominius, aplinkos ir energetinio 
saugumo uždavinius, ir sudaryti ilgalaikio 
užimtumo galimybes darbuotojams, 
kuriuos ekonomikos restruktūrizavimas 
veikia labiausiai. Siekiant padėti nustatyti 
didelį teigiamą poveikį aplinkai darančias 
investicijas, tinkamas finansuoti pagal 
Priemonę, gali būti naudojama ES aplinkos 
atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 
taksonomija;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) su gamtinėmis dujomis susiję 
projektai turi atitikti paramos skyrimo 
reikalavimus, kad tokios investicijos bus 
naudojamos kaip pereinamoji 
technologija, pakeičianti anglis, lignitą, 
durpes ir degiuosius skalūnus, kol bus 
visiškai įdiegtos kitos netaršios ir 
naujoviškos technologijos, kuriomis būtų 
užtikrintas energijos tiekimo tęstinumas, 
saugumas ir energijos įperkamumas, ir 
kad jomis būtų galima gerokai sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir toliau naudoti 
atsinaujinančias dujas. Tokios investicijos 
turėtų būti būtinos siekiant įgyvendinti 
pagal [Teisingos pertvarkos fondo 
reglamento] 7 straipsnį parengtus 
teritorijų teisingos pertvarkos planus ir 
jomis turi būti nuosekliai siekiama 
Sąjungos 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslo;

Pakeitimas 8

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

(5b) siekiant, kad nebūtų 
neišnaudojamo turto, ir užtikrinti, kad 
viešasis finansavimas būtų naudojamas 
ekonomiškai efektyviausiu būdu, paramą 
gaunantys projektai turėtų turėti ilgalaikį 
ekologinį tvarų poveikį ir padėti pasiekti 
neutralaus poveikio klimatui tikslą iki 
2050 m.;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui suteikia ir naujų ekonominių 
galimybių. Perėjimas prie 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos ekonomikos teikia daug 
galimybių kurti naujas darbo vietas, todėl, 
tinkamai tuo pasinaudojus, nuo iškastinio 
kuro šiuo metu priklausančiose 
teritorijose užimtumo lygis gali išaugti. 
Perėjimas prie atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gali sudaryti vietos 
bendruomenėms galimybę aktyviai 
dalyvauti energetikos pertvarkoje ir tapti 
jos dalininkais bei pereiti nuo vieno 
pramonės sektoriaus prie kelių pramonės 
sektorių modelio. Visų pirma, pertvarkius 
buvusias kasyklų teritorijas į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos ir kaupimo įrenginius ir šiose ar 
kaimyninėse teritorijose pastačius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūrą gali būti sukurta žaliųjų 
darbo vietų bendruomenėms. Be to, tokia 
pertvarka gali sustiprinti energetinį 
saugumą ir atsparumą, pagrįstą 
decentralizuotos energijos sistemos 
modeliu;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) remiamos investicijos, visų pirma 
susijusios su energijos vartojimo 
efektyvumu, atliekų tvarkymu pagal 
atliekų hierarchiją ir nuotekų tvarkymu, 
galėtų būti sėkmingai įgyvendinamos 
pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes. Todėl Priemonė turėtų 
apimti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes. Privatus subjektas, 
nepriklausomai nuo to, ar jis priklauso 
viešajam sektoriui, sudaręs ilgalaikį 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
susitarimą su viešąja įstaiga, kad 
įgyvendintų projektą, atitinkantį šiame 
reglamente nustatytus kriterijus, turėtų 
būti reikalavimus atitinkantis Priemonės 
paramos gavėjas. Jo prisijungimas prie 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
su viešąja įstaiga turėtų būti laikomas 
viešųjų paslaugų misija;

Pakeitimas 11

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 

(14) jei paklausa viršytų nacionalinių 
asignavimų finansavimo išteklius, 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 galimybes pasiekti tikslus ir 
patenkinti plėtros poreikius, aprašytus 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose, bendrą tikslą skatinti regioninę ir 
teritorinę konvergenciją, taip pat bendrą 
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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;

poveikį regioninei darbo rinkai 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;

Pakeitimas 12

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 
nuosavų pajamų srautą, kad juos būtų 
galima remti tik pagal Priemonę. Dėl to 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose, 
kuriuose mažesnes pajamas gaunančiam 
viešajam sektoriui galėtų būti sunku 
užtikrinti bendrą finansavimą, gali būti 
neįsisavintos numatytos lėšos. Todėl 
tinkamiems finansuoti projektams gali 
būti derinama parama pagal kitas 
Sąjungos programas;

Pakeitimas 13

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. 

(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. 
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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,

Pagrindinės to priežastys yra sunkumai, su 
kuriais susiduria viešieji subjektai remdami 
investicijas, kurios duoda naudos 
teritorijoms, kurioms su klimato kaita 
susijusi pertvarka ir energetikos pertvarka 
turi didžiausią neigiamą poveikį, tačiau iš 
jų negaunama pakankamai nuosavų 
pajamų ir projektų vykdytojai jų 
nefinansuotų tokį patį laikotarpį ar tokiu 
pačiu mastu, jeigu nebūtų paramos 
dotacijoms iš Sąjungos biudžeto, 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,

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

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 perėjimo prie 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kyla didelių 
socialinių, aplinkos, ekonominių ir 
energetinio saugumo uždavinių.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 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 

2. Paramos gavėjas – juridinis asmuo, 
įsteigtas valstybėje narėje kaip viešosios 
teisės subjektas arba kaip įstaiga, kurios 
veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir 



PE655.710v02-00 14/24 AD\1212698LT.docx

LT

reglamentuoja privatinė teisė ir kuriai 
pavesta teikti viešąsias paslaugas, su 
kuriuo pagal Priemonę pasirašytas 
dotacijos susitarimas.

kuriai pavesta įgyvendinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę ar teikti 
kitas viešąsias paslaugas, su kuriuo pagal 
Priemonę pasirašytas dotacijos susitarimas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo partneriai – EIB, kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, nacionaliniai 
skatinamojo finansavimo bankai ir finansų 
įstaigos, su kuriais Komisija pasirašo 
administracinį susitarimą bendradarbiauti 
siekdama įgyvendinti Priemonę.

3. Finansavimo partneriai – EIB, kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, nacionaliniai 
ir regioniniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir finansų įstaigos, su kuriais 
Komisija pasirašo administracinį 
susitarimą bendradarbiauti siekdama 
įgyvendinti Priemonę.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Papildomumas – parama 
projektams, iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų, kurie 
nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto ir kuriais 
padedama siekti 3 straipsnyje nustatytų 
bendrųjų tikslų.

Pakeitimas 18

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 

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

atsirandančiomis dėl perėjimo prie 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., laikantis 
Paryžiaus susitarimo tikslų ir reaguojant į 
poreikį stiprinti konkurencingumą, kad 
būtų naudos Sąjungos teritorijoms, 
nurodytoms pagal Reglamento [Teisingos 
pertvarkos fondo reglamentas] 7 straipsnį 
valstybių narių parengtuose teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose.

Pakeitimas 19

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 remiami veiksmai ir sprendimai, 
skirti teisingai, veiksmingai ir įperkamai 
energetikos pertvarkai ir tenkinami 
teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose 
nurodytų regionų vystymosi poreikiai, 
sudarant palankesnes sąlygas finansuoti 
projektus, kurie atitinka Sąjungos klimato 
tikslus ir užtikrina ilgalaikį tvarų 
užimtumą, bet iš kurių negaunama 
pakankamai nuosavų pajamų ir kurie 
nebūtų finansuojami be paramos 
dotacijomis iš Sąjungos biudžeto.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant 2 dalyje nurodyto 
konkretaus tikslo, šiuo reglamentu taip pat 
siekiama prireikus teikti konsultacinę 
paramą reikalavimus atitinkantiems 
projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ta 

3. Siekiant 2 dalyje nurodyto 
konkretaus tikslo, šiuo reglamentu taip pat 
siekiama prireikus teikti konsultacinę 
paramą projektų atitikčiai reikalavimams 
įvertinti, reikalavimus atitinkantiems 
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konsultacinė parama teikiama laikantis 
„InvestEU“ konsultacijų centrui, įsteigtam 
pagal Reglamento [„InvestEU“ 
reglamentas] [20] straipsnį, taikomų 
taisyklių ir įgyvendinimo metodų.

projektams rengti, plėtoti ir įgyvendinti. Ta 
konsultacinė parama teikiama laikantis 
„InvestEU“ konsultacijų centrui, įsteigtam 
pagal Reglamento [„InvestEU“ 
reglamentas] [20] straipsnį, taikomų 
taisyklių ir įgyvendinimo metodų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos 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, darbo, energetinio saugumo 
ar aplinkos uždavinius, kylančius dėl 
perėjimo prie Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m., ir jie 
naudingi teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytoms teritorijoms, net jei 
vykdomi ne tose teritorijose;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektams neskiriama parama 
pagal jokias kitas Sąjungos programas;

Išbraukta.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su gamtinėmis dujomis susiję projektai 
laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu 
tokios investicijos yra būtinos pagal 
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[Teisingos pertvarkos fondo reglamento] 
7 straipsnį nustatytiems teritoriniams 
teisingos pertvarkos planams įgyvendinti, 
ir esant šioms tinkamai pagrįstoms 
aplinkybėms:
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) investicijomis prisidedama prie 
Sąjungos aplinkos tikslų, susijusių su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, spartinant laipsnišką akmens 
anglių, lignito, durpių ar degiųjų skalūnų 
naudojimo nutraukimą;
c) investicijos 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 
išskiriančią 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.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant Finansinio reglamento 197 
straipsnyje nustatytų kriterijų, pagal šį 
reglamentą paraiškas gali teikti tik tie 
potencialūs paramos gavėjai, kurie yra 
viešojo sektoriaus juridiniai asmenys, 
įsteigti valstybėje narėje kaip viešosios 
teisės subjektai arba kaip įstaigos, kurių 
veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir 
kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas.

Nepaisant Finansinio reglamento 197 
straipsnyje nustatytų kriterijų, pagal šį 
reglamentą paraiškas gali teikti tik tie 
potencialūs paramos gavėjai, kurie yra 
juridiniai asmenys, įsteigti valstybėje 
narėje kaip viešosios teisės subjektai arba 
kaip įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja 
privatinė teisė ir kurioms pavesta 
įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektoriaus 
partnerystę ar teikti kitokias viešąsias 
paslaugas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
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 Reglamento [naujasis BNR] 
[102 straipsnio 2 dalyje], ir kurie 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu buvo 
priskirti prie mažiau išsivysčiusių regionų, 
skiriama dotacijos suma neviršija 25 proc. 
finansavimo partnerio suteiktos paskolos 
sumos.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be Finansinio reglamento 131 
straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, 
pasikonsultavus su finansavimo partneriu, 
dotacijos suma gali būti sumažinta arba 
dotacijos susitarimas gali būti nutrauktas, 
jeigu per dvejus metus nuo dotacijos 
susitarimo pasirašymo nebuvo pasirašyta 
ekonomiškai reikšmingiausia tiekimo, 
darbų ar paslaugų sutartis tais atvejais, kai 
pagal dotacijos susitarimą numatoma 
sudaryti tokią sutartį.

1. Be Finansinio reglamento 131 
straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių, 
pasikonsultavus su finansavimo partneriu, 
dotacijos suma gali būti sumažinta arba 
dotacijos susitarimas gali būti nutrauktas, 
jeigu per trejus metus nuo dotacijos 
susitarimo pasirašymo nebuvo pasirašyta 
ekonomiškai reikšmingiausia tiekimo, 
darbų ar paslaugų sutartis tais atvejais, kai 
pagal dotacijos susitarimą numatoma 
sudaryti tokią sutartį.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Finansavimo partnerių, išskyrus EIB, 

atranka
Komisija nustato finansavimo partnerių, 
išskyrus EIB, atrankos sąlygas ir 
procedūras. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnyje nurodytą 
procedūrą.
Finansavimo partneriai, išskyrus EIB, 
sėkmingai praėję Finansinio reglamento 
154 straipsnyje nustatytą ramsčių 
vertinimo procedūrą, laikomi tinkamais 
įgyvendinti Priemonę.
Tinkamumo sąlygos, kuriomis remiantis 
atrenkami finansavimo partneriai, 
išskyrus EIB, atspindi Priemonės tikslus. 
Visų pirma, atrinkdama finansavimo 
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partnerius, Komisija atsižvelgia į jų 
gebėjimą:
a) maksimaliai padidinti Sąjungos 
dotacijos komponento poveikį naudojant 
nuosavus išteklius;
b)  užtikrinti tinkamą Priemonės 
geografinę diversifikaciją ir sudaryti 
sąlygas finansuoti mažesnius projektus;
c) užtikrinti skaidrumą ir galimybę 
visuomenei susipažinti su informacija 
apie kiekvieną projektą;
d)  užtikrinti, kad pagal Priemonę 
paramai atrinkti projektai atitiktų 
Priemonės tikslus, Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos tikslus ir 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos tikslus iki 2050 m.;
e)  įtraukti aplinkos, klimato, socialinių ir 
valdymo veiksnių analizę į projektų 
atranką ir vertinimą.
Komisija paskelbia atrankos rezultatus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 17 
straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas II 
priedas, kad būtų pakeisti 1 dalyje nurodyti 
rodikliai.

3. Jeigu 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytame tarpiniame vertinime 
nustatoma, kad II priede pateikti rodikliai 
neleidžia tinkamai įvertinti Priemonės, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 17 straipsnį, 
kuriais iš dalies keičiamas II priedas, kad 
būtų pakeisti 1 dalyje nurodyti rodikliai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Skaidrumas

1. Siekiant patenkinti plačiosios 
visuomenės interesus ir visoje Sąjungoje 
plačiai pakartotinai naudoti viešojo 
sektoriaus ir viešosiomis lėšomis 
finansuojamą informaciją, paramos 
gavėjai užtikrina pagal šią priemonę 
vykdomų veiksmų skaidrumą. Jie 
internete atviru, kompiuterio skaitomu 
formatu, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2019/1024 (EB) 5 straipsnio 1 dalyje, 
skelbia atitinkamą informaciją apie 
finansuojamus projektus, pavyzdžiui, 
projekto aprašymą, poveikio vertinimą, 
įvertinimą ir audito ataskaitas.
2. Finansavimo partneriai atskleidžia 
visą svarbią informaciją apie kiekvieną 
finansuojamą projektą ir viešai paskelbia 
šią informaciją savo interneto svetainėje, 
nedarant poveikio taikomoms Sąjungos ir 
nacionalinėms konfidencialumo ir 
profesinės paslapties taisyklėms.
3. Komisija užtikrina informacijos 
apie paramos gavėjus paskelbimą pagal 
Finansinio reglamento 38 straipsnį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2025 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 

2. Tarpinis Priemonės vertinimas 
atliekamas iki 2025 m. birželio 30 d., kai 
tikimasi turėti pakankamai informacijos 
apie Priemonės įgyvendinimą. Vertinime 
visų pirma parodoma, kaip pagal Priemonę 
teikiama Sąjungos parama padėjo 
patenkinti teritorijų, įgyvendinančių 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
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poreikius. poreikius. Jame taip pat analizuojama, 
kaip pagal Priemonę teikiama Sąjungos 
parama padėjo pasiekti Sąjungos tvarumo 
politikos tikslus, visų pirma Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos tikslus, 
taip pat tikslą iki 2050 m. pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Išsaugotų darbo vietų skaičius

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Sukurtų naujų darbo vietų 
skaičius

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Remiamos teritorijos poveikis BVP
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