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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisingos pertvarkos fondas yra viena iš priemonių, kurių Komisija ėmėsi pagal Europos 
žaliąjį kursą, siekdama įgyvendinti Sąjungos užsibrėžtą tikslą iki 2050 m. pasiekti anglies 
dioksido poveikio neutralumą, remiant regionus, kuriems labiausiai kyla sunkumų ir kuriems 
pertvarka daro didžiausią poveikį.

Šis pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto yra labiau aktualus nei kada nors 
anksčiau: jame pripažįstama ne tik struktūrinio mūsų gamybos procesų pertvarkymo ištisuose 
sektoriuose ir regionuose būtinybė, bet ir šio pertvarkymo sąnaudos, iššūkiai, ekonominiai ir 
socialiniai sunkumai dėl jų priklausomybės nuo iškastinio kuro arba dėl jų pramoninės 
struktūros, kuri išmeta didelį CO2 kiekį. Nors visos valstybės narės turi dėti pastangas, tačiau 
visų pirma pagal pagrindinį Europos solidarumo principą turi būti remiamos teritorijos, kurios 
yra pažeidžiamiausios ir kurioms pertvarka daro didžiausią poveikį.

Transporto ir turizmo komiteto referentas palankiai vertina šį pasiūlymą dėl jo tikslo (pasiekti 
anglies dioksido poveikio neutralumą), jo įtraukaus požiūrio („kad niekas neliktų nuošalyje“) 
ir jo sąveikos su kitais Europos fondais. Visų pirma, šis fondas yra tinkamai suderintas su 
nacionaliniu ir regioniniu kontekstu per nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus ir teritorinius planus, taikant pasidalijamąjį valdymą ir laikantis subsidiarumo principo. 
Todėl ši priemonė yra integruota į regioninę politiką per struktūrinius fondus, kurie grindžiami 
valstybių narių dalyvavimu, ir įgauna vertės dėl siekiamo papildomumo su EIB arba su 
susijusiais finansavimo mechanizmais („InvestEU“ ir kt.). Nuomonės referento mano, kad 
teritorinis aspektas rengiant ir įgyvendinant šią finansavimo priemonę yra būtinas sėkmingos 
pertvarkos veiksnys, ir todėl norėtų atkreipti dėmesį į atitinkamas nuostatas.

Šio reglamento prioritetas – parama perkvalifikuojant darbuotojus ir įmones, pritaikant jų darbo 
priemones teritorijose ir sektoriuose, kuriuos labiausiai paveiks ši pertvarka. Vis dėlto dėl labai 
ribotų fondo asignavimų – dėl to telieka tik apgailestauti turint mintyje sumas, kurių reikės 
ekonomikos pertvarkai įgyvendinti – referentas mano, kad galima šią biudžeto priemonę 
nukreipti tikslingiau siekiant padidinti jos pridėtinę vertę ir veiksmingumą ir kad tai galima 
padaryti labiau optimizuojant jos biudžetą ir susiaurinant jos taikymo sritį iki sektorių ir veiklos, 
kuriems pirmiausia reikia paramos.

Šiuo tikslu buvo pasiūlytos kelios nuostatos:

– tikslingesnis veiklos, kurią gali remti Teisingos pertvarkos fondas, nustatymas: nors 
referentas mano, kad pirmenybė iš tiesų turi būti teikiama MVĮ, kurios dėl savo dydžio 
dažnai turi mažiau lankstumo pritaikyti savo gamybos įrangą, jis vis dėlto laikosi 
nuomonės, kad tam tikra veikla, kurią iš pradžių siūlė Komisija (moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, skaitmeninimas, pagalba išvalymui, kai tai prieštarauja principui „teršėjas 
moka“), nėra tiesiogiai susijusi su reglamento tikslais ir, be to, gali būti finansuojama iš 
kitų Europos biudžetinių ir finansinių priemonių;

– veiklos, kuriai taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, griežtesnės 
sąlygos: referentas pripažįsta, kad tam tikrą pramonės veiklą, kuriai taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), būtų naudinga įtraukti ribotai ir 
esant Komisijos pritarimui kiekvienu konkrečiu atveju. Tačiau jis mano, kad yra labai 
svarbu užkirsti kelią pasipelnymui šiose įmonėse, kad jos nepasinaudotų papildoma 
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Teisingos pertvarkos fondo teikiama parama, siekdamos sumažinti savo pramonės 
sektorių priklausomybę nuo iškastinio kuro, kad galėtų perparduoti savo apyvartinių 
taršos leidimų perteklių ir taip gauti ne tik Teisingos pertvarkos fondo suteiktą finansinę 
paramą, bet ir nenumatytą pelną (angl. windfall profits);

– didesnis biudžeto optimizavimas ir didesnis dėmesys rezultatams: siekiant griežčiau 
taikyti principą „naudok, kitaip prarasi“, buvo padidintas reikalaujamas prioritetų 
veiksmingumo lygis, kad nepavykus pasiekti tikslų būtų galima atlikti koregavimus ir 
perskirstyti lėšas ir užtikrinti kiekvieno išleisto euro papildomumą;

– Teisingos pertvarkos fondo tikslas – teikti paramą labiausiai pertvarkos paveiktoms 
teritorijoms, kad iki 2050 m. būtų pasiektas anglies dioksido poveikio neutralumas. 
Visos valstybės turės prisidėti prie šio bendro tikslo, nes nedalyvaujant vienai valstybei 
būtų pakenkta visų pastangoms ir tai turėtų neigiamą poveikį visoms, net ir toms, kurių 
perėjimas prie žaliosios ekonomikos yra labiausiai pažengęs. Todėl, referento nuomone, 
siekiant užtikrinti, kad būtų taikomas minėtasis pagrindinis Europos solidarumo 
principas, valstybių narių, kurios dar nėra įsipareigojusios įgyvendinti tikslą iki 2050 m. 
pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, galimybės gauti šio fondo paramą turėtų 
būti ribotos ir turėtų būti iš dalies sustabdyta skirti joms numatytą paramą, kol tos 
valstybės nepatvirtins šio tikslo;

– tiksliau apibrėžta tinkama finansuoti pramonės veikla: referentas pripažįsta, kad šiame 
pasiūlyme tinkamai apibrėžtos teritorijos ir sektoriai, kuriems pertvarka daro didžiausią 
poveikį dėl jų priklausomybės nuo iškastinio kuro ir dėl daug anglies dioksido 
išskiriančios pramonės veiklos. Vis dėlto referentas atkreipia dėmesį į tai, kad 
apibrėžiant šias teritorijas ir sektorius esama didelio trūkumo, ir mano, kad teisė gauti 
fondo paramą turėtų būti išplėsta įtraukiant pramonės veiklą, kuri, nors ir išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, gamina galutinius produktus, kurie nesuderinami su 
ES anglies dioksido neutralumo tikslu. Tokia veikla turi būti laikoma neatsiejama nuo 
pertvarkos ir įtraukta į šio fondo taikymo sritį. Visų pirma transporto priemonių su 
vidaus degimo varikliais sektoriuje vyksta spartūs ir dideli pokyčiai visoje jo vertės 
grandinėje: todėl šiam sektoriui turi būti teikiama konkreti ES parama, kad jis sėkmingai 
įgyvendintų pertvarką, būtų remiami darbuotojai ir išlaikytas jo konkurencingumas bei 
lyderystė padidėjusios tarptautinės konkurencijos sąlygomis. Vis dėlto nereikėtų 
pamiršti, kad poveikio klimatui neutralumo tikslas negali būti pasiektas nesumažinus 
transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro: šiame sektoriuje išmetama 
23 proc. viso ES išmetamo CO2 kiekio ir jo dalis toliau auga, o vien kelių transporto 
sektoriuje išmetama 75 proc. viso šiame sektoriuje išmetamo CO2 kiekio ir suvartojama 
75 proc. visos šiame sektoriuje suvartojamos energijos. Perėjimas prie netaršių arba 
mažataršių transporto priemonių labiausiai paveiks automobilių gamintojus, jų pirminės 
įrangos gamintojus ir jų techninės priežiūros bei remonto sektorius. Todėl šie sektoriai 
būtinai turi gauti Teisingos pertvarkos fondo paramą, nes yra svarbūs Europos 
ekonomikai (sukūrusiam 3,5 mln. tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų Europos 
Sąjungoje, automobilių sektoriui tenka 8,5 proc. darbo vietų Europos pramonėje ir 
7,5 proc. Europos BVP).

Todėl referentas yra įsitikinęs, kad, įtraukus šias Regioninės plėtros komitetui skirtas 
rekomendacijas, Teisingos pertvarkos fondas sustiprins savo veiklos pajėgumus ir 
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veiksmingumą, kad būtų įgyvendintas ES tikslas pasiekti poveikio klimatui neutralumą, kartu 
apsaugant vykstant šiai pertvarkai pažeidžiamiausius sektorius.

PAKEITIMAI

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui 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, arba pramonės šakos, 
kurių galutiniai produktai yra 
nesuderinami su anglies dioksido 
neišskiriančios Sąjungos tikslu. 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; Atsižvelgiant į tai, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
konkretiems uždaviniams, kurie kils 
pereinant prie neutralaus poveikio 
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klimatui atokiose, salų ir geografiniu 
požiūriu nepalankioje padėtyje esančiose 
vietovėse, taip pat vietovėse, kuriose 
gyventojų skaičius mažėja.

Pakeitimas 2

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 ir 
socialiai priimtina visiems, o ją 
įgyvendinant nė vienas nepaliekamas 
nuošalyje bei kovojama su energijos 
nepritekliumi. Todėl tiek Sąjunga, tiek 
valstybės narės, o taip pat įvairūs 
regioniniai ir vietos subjektai turėtų nuo 
pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir 
socialinį poveikį, taip pat į savo regionų 
ypatybes ir ypatumus, įskaitant jų taršos 
anglies dioksidu intensyvumą ir mažesnį 
nei ES vidurkis BVP vienam gyventojui, ir 
taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti ir 
iššūkiams paversti galimybėmis. 
Pereinant reikėtų išvengti labiausiai 
pažeidžiamų regionų ekonominio 
žlugimo, užtikrinant šių regionų 
ekonominio vystymosi pagrindą. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

Pakeitimas 3

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 

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – remti veiksmus, kuriais siekiama 
teisingos ir sėkmingos energetikos 



AD\1207534LT.docx 7/35 PE648.628v02-00

LT

labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius 
darbuotojus. Atsižvelgiant į konkretų TPF 
tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti 
tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos 
poveikio mažinimo finansuojant vietos 
ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą 
bei švelninant neigiamą poveikį 
užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

pertvarkos pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir 
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, švelninant neigiamas 
socialines pasekmes ir finansuojant vietos 
ekonomikos modernizavimą bei 
pertvarkymą ir švelninant neigiamą 
poveikį užimtumui kuriant naujas 
galimybes pasitelkiant mokymus, 
perkvalifikavimą ir atnaujintas mokymo 
programas. Tai matyti iš konkretaus TPF 
tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu 
ir nurodytas kartu su Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais; Atsižvelgiant į 
pereinamojo laikotarpio politikos pobūdį, 
JTF siūloma kaip ilgalaikė priemonė, 
visiškai atitinkanti klimato požiūriu 
neutralaus kontinento viziją iki 2050 m.

Pakeitimas 4

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 

(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. Savanoriškai 
iš ERPF ir ESF+ perkeltais ištekliais, 
kuriuos nustatys kiekviena valstybė narė, 
bus prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
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įgyvendinimo; įgyvendinimo;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) TPF ištekliai turėtų papildyti pagal 
sanglaudos politikos priemones turimus 
išteklius ir visas kitas susijusias Sąjungos 
bei nacionalines finansavimo priemones, 
skirtas pažeidžiamiems sektoriams. Dėl to, 
kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti 
mažinamas finansavimas fondams, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) .../... 
[naujasis BNR].

Pakeitimas 6

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 yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro, 
turi šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršią pramonę arba pramonę, 
kurios galutiniai gaminiai yra 
nesuderinami su anglies dioksido poveikio 
neutralumu, kurios 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;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) šiam reglamentui taikomos 
Europos Parlamento ir Tarybos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
322 straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir 
jomis visų pirma nustatoma biudžeto 
sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, 
viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir 
taikant netiesioginio vykdymo metodą 
tvarka ir numatoma finansų pareigūnų 
atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 
322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat 
yra susijusios su Sąjungos biudžeto 
apsauga esant visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis

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. Tokie papildomi 
ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad 
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būtų užtikrintas Reglamente [dėl ERI] 
nustatytų terminų laikymasis;

(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 ir regiono 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, švelninant neigiamą 
pertvarkos ekonominį ir socialinį poveikį. 
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. Šiuo atžvilgiu 
gamtinės dujos gali būti pereinamojo 
laikotarpio technologija, kai jos pakeičia 
intensyvesnius anglies dioksidą 
išskiriančius energijos šaltinius ir yra 
susijusios su atsinaujinančiosios energijos 
naudojimu. Kalbant apie šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršių sektorių 
pertvarkymą, parama turėtų būti skatinama 
nauja veikla diegiant naujas technologijas, 
naujus procesus ar produktus, kurie padėtų 
žymiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumui iki 2050 m. tikslą13, kartu 
išlaikant ir didinant užimtumo lygį ir 
išvengiant aplinkos būklės blogėjimo. 
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tokio perėjimo prisideda; Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas veiklai, kuria skatinamos 
inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir 
tvarių technologijų srityje, įskaitant 
dirbtinio intelekto technologijas, taip pat 
skaitmeninimo, junglumo, prieinamumo ir 
tvaraus judumo srityse, o taip pat 
skatinant perėjimą prie kitų transporto 
rūšių, jei tokios priemonės padeda mažinti 
neigiamą perėjimo prie 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).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) TPF taip pat turėtų remti 
pramoninę veiklą, kurią vykdant 
neišmetama didelio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, tačiau gaminami 
pramoniniai produktai, paveikti perėjimo 
prie poveikio klimatui neutralumo 
Sąjungoje. Šiuo atžvilgiu Europos vidaus 
degimo varikliais varomų transporto 
priemonių pramonė, veikianti didėjančios 
tarptautinės konkurencijos ir 
griežtėjančių aplinkosaugos reikalavimų 
sąlygomis, yra vienas labiausiai sutrikdytų 
sektorių, kuris bus trikdomas dar labiau, 
nes šiame sektoriuje sutelkta beveik 
20 proc. Sąjungos išmetamo CO2 kiekio. 
Taigi, anglies dioksido poveikio 
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neutralumo tikslo negalima pasiekti 
neskiriant konkrečios paramos šiam 
sektoriui, kuris apima 8,5 proc. Sąjungos 
pramonės darbo vietų, sukuria 7,5 proc. 
Sąjungos BVP ir apie 3,5 mln. tiesioginių 
darbo vietų, kas reiškia 11,4 proc. darbo 
vietų ES gamyboje ir 13,8 mln. 
netiesioginių darbo vietų. Didžiausią 
poveikį patiria visų pirma automobilių 
gamintojai, jų tiekėjai ir techninės 
priežiūros bei remonto sektoriai, todėl 
TPF turėtų remti šiuos sektorius ir padėti 
darbuotojams bei darbo ieškantiems 
asmenims persikvalifikuoti pereinant prie 
modernesnės darbo praktikos, ypač 
alternatyviose pramonės šakose, kuriose 
gaminamos netaršios ir (arba) mažataršės 
transporto priemonės; Teisingos 
pertvarkos fondas taip pat turėtų remti 
investicijas į viešojo transporto tinklus ir 
laivynus, nes tai veiksminga perėjimo prie 
mažataršio judumo priemonė, kartu 
skatinant perėjimą prie kitų transporto 
rūšių, ypač didmiesčių centruose ir 
junglumą kaimo vietovėse. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
socialinėms ir ekonominėms problemoms, 
su kuriomis susiduria nykstančios arba 
retai apgyvendintos vietovės, kurios labai 
priklauso nuo iškastinio kuro, kad būtų 
užkirstas kelias šių vietovių perkėlimui ir 
gyventojų skaičiaus mažėjimui.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
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ir aktyviai integruojantis į darbo rinką; darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir visapusiškai integruojantis į darbo rinką; 
Be to, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas nedarbo lygiui, ypač jaunimo 
tarpe, pertvarkos paveiktose teritorijose.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos 
modernizavimą ir pertvarkymą, TPF turėtų 
remti gamybines investicijas į MVĮ. 
Gamybinės investicijos – tai investicijos į 
įmonių pagrindinį kapitalą arba 
nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes 
ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie 
bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. 
Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ 
įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, 
jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl 
pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant daug darbo vietų arba remiant 
didelio skaičiaus darbo vietų priderinimą 
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, turėtų būti 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir atspindėti 
principą „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“. Skiriant tokias 
investicijas minėtiems pramonėms 
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investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

įrenginiams turėtų būti vengiama 
savaimingumo efekto rizikos, kad TPF 
teikiama papildoma parama nebūtų 
pasinaudota atitinkamų pramonės 
sektorių priklausomybei nuo iškastinio 
kuro sumažinti, siekiant perparduoti savo 
apyvartinių taršos leidimų perteklių ir taip 
gauti ne tik TPF suteiktą finansinę 
paramą, bet ir nenumatytą pelną. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos 
valstybės pagalbos taisykles, ypatingą 
dėmesį skiriant vėlesniems struktūriniams 
pokyčiams ir šiems pokyčiams įgyvendinti 
reikalingoms priemonėms.

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

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti 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 iki 
2050 m. ekonomikos, visų pirma dėl 
įrenginių, susijusių su iškastinio kuro 
gamyba, kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla arba 
veikla, kurios galutiniai pramoniniai 
produktai nesuderinami su anglies 
dioksido poveikio neutralumo tikslu, 
laipsniško pertvarkymo ar uždarymo, 
išsaugant ir plečiant užimtumo galimybes 
nukentėjusiose vietovėse, 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 (nedarbo lygis, darbo vietų 
praradimas) 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;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Teritoriniai teisingos pertvarkos 
planai turi būti pateikti kuo greičiau, bet 
ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. Dėl to 
vadovaujančiosioms institucijoms ir 
valstybėms narėms kyla įgyvendinimo 
sunkumų, nes norint skirti finansavimą 
šiuos planus yra būtina patvirtinti. Todėl 
siekiant palengvinti šį uždavinį, prieš 
patvirtinant planus turėtų būti numatytas 
sąlyginis išankstinis techninės pagalbos 
finansavimas ir parama vietos veikėjams 
įgyvendinant TPF.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

(16) siekiant, kad TPF išteklių 
naudojimas būtų kuo labiau orientuotas į 
rezultatus bei sustiprinti TPF orientaciją į 
rezultatus, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, turėtų turėti 
galimybe taikyti finansines pataisas tais 
atvejais, kai konkrečiam TPF tikslui 
nustatytos siektinos reikšmės iš esmės 
nepasiekiamos;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
III priedo elementų, susijusių su 
bendraisiais produkto ir rezultato 
rodikliais, pakeitimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros15 
nustatytais principais. Visų pirma, siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
rengiant deleguotuosius aktus, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai; šiems ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
deleguotuosius aktus rengiančių Komisijos 
ekspertų grupių posėdžiuose;

(17) siekiant papildyti ir iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines šio 
reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento 
III priedo elementų, susijusių su 
bendraisiais produkto ir rezultato 
rodikliais, pakeitimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais ir dalyvaujant paveiktos 
bendruomenės atstovams, o tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros 15 nustatytais principais. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti rengiant 
deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai; šiems ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti 
deleguotuosius aktus rengiančių Komisijos 
ekspertų grupių posėdžiuose;

__________________ __________________
15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13. 15 OL L 123, 2016 5 12, p. 13.

Pakeitimas 18

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 

(19) šio reglamento tikslais, t. y. remti 
teritorijas, kurios susiduria su ekonominiais 
ir socialiniais pokyčiais dėl perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, 
reikėtų atsižvelgti į COVID-19 pandemijos 
poveikį visoje Sąjungoje. Šių tikslų 
valstybės narės negali deramai pasiekti 
vienos. Pagrindinės to priežastys yra, viena 
vertus, įvairių teritorijų išsivystymo lygio 
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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,

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,

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą teritorijoms 
arba ekonominei veiklai, kurioms kyla 
didelių socialinių ir ekonomių uždavinių 
dėl Sąjungos perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
visų pirma darbo vietų kūrimo, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir 
perkvalifikavimo bei mokymo srityse.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
remti veiksmus, kuriais siekiama teisingos 
ir sėkmingos energetikos pertvarkos bei 
sudaryti sąlygas regionams, ekonominės 
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socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

veiklos vykdytojams ir žmonėms spręsti 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. socialinių ir 
ekonominių pasekmių bei poveikio 
aplinkai klausimus. TPF finansavimas yra 
būtinas siekiant toliau mažinti regioninius 
skirtumus ir užtikrinti Europos socialinę 
sanglaudą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2027 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams, yra 11 270 459 000 EUR 
dabartinėmis kainomis (10 mlrd. 2018 m. 
kainomis) ir nėra perkeliami iš kitų 
Sąjungos fondų, kuriems taikomas 
Reglamentas (ES) .../... [naujasis BNR], 
išteklių.Ta suma atitinkamais atvejais gali 
būti padidinta papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

Pakeitimas 22

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.

Lėšų programavimo ir vėlesnio jų 
įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais 
pirmoje pastraipoje nurodytai sumai 
taikomas mažiausiai 2 proc. metinis 
indeksavimas arba Sąjungos metinė 
infliacija, jei ji didesnė nei 2 proc.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo nustato metinį išteklių, 
įskaitant bet kokius 2 dalyje nurodytus 
papildomus išteklius, paskirstymą 
kiekvienai valstybei narei pagal I priede 
nustatytą metodiką.

3. Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriuo nustato išteklius 2021-
2027 m. laikotarpiui, įskaitant bet kokius 2 
dalyje nurodytus papildomus išteklius, 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal I priede nustatytą metodiką ir metinį 
išteklių paskirstymą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento [ERI] 2 straipsnyje nurodytos 
priemonės įgyvendinamos pagal Teisingos 
pertvarkos fondą skiriant 
32 803 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis (30 mlrd. 2018 m. kainomis) iš 
to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a 
punkto vi papunktyje nurodytos sumos, 
laikantis jo 4 straipsnio 3, 4 ir 8 dalių.
Ši suma laikoma kitais ištekliais, kaip 
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nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje, ir sudarys 
išorės asignuotąsias pajamas pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 
21 straipsnio 5 dalį.
Šie ištekliai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
numatyti 2021–2024 m. biudžetiniams 
įsipareigojimams be papildomų 3 
straipsnyje nustatytų bendrų išteklių, yra 
tokie:
– 2021: EUR 7 954 600 000;
– 2022: EUR 8 114 600 000;
– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000.
Be to, iš pirmoje pastraipoje nurodytų 
išteklių 15 600 000 EUR dabartinėmis 
kainomis skiriama administracinėms 
išlaidoms.

(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas. Tekstas „(30 mlrd. 
EUR 2018 m. kainomis)“ yra to pasiūlymo teksto papildymas.)

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 0,35 proc. nuo 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos sumos skiriama 
Komisijos iniciatyva teikiamai techninei 
pagalbai.

(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytos sumos metinis 
paskirstymas valstybėms narėms 
įtraukiamas į 3 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą Komisijos sprendimą pagal I 
priede nustatytą metodiką.

(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas ir pateikiama 
nuoroda į šiuo pasiūlymu iš dalies pakeistą I priedą.)

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [21a] straipsnio, 1 dalyje 
nurodytai sumai papildomas I priede 
nurodytas perkėlimas iš ERPF arba 
ESF+ nereikalingas.

(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas. Žodis „parama“ 
keičiamas žodžiu „perkėlimas“ to pasiūlymo pirminiame tekste.)

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 14 straipsnio 3 dalies, 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] VII 
antraštinės dalies IV skyriuje išdėstytos 
įsipareigojimų panaikinimo taisyklės 
taikomos biudžetiniams įsipareigojimams, 
paremtiems 1 dalyje nurodytais ištekliais. 
Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 
12 straipsnio 4 dalies c punkto, šie 
ištekliai tolesnei programai ar veiksmui 
nenaudojami.“;
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(šiuo pakeitimu perimamas naujo Komisijos pasiūlymo 2020/0460 tekstas.

Pakeitimas 30

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 
susijusi su 2 straipsnyje nustatytu jo 
konkrečiu tikslu ir kuria prisidedama prie 
pagal 7 straipsnį nustatytų teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo.

Pakeitimas 31

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 32

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

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas, susijusias su gamtinių 
dujų ir vandenilio gavyba, perdirbimu, 
skirstymu, saugojimu ar deginimu šiomis 



PE648.628v02-00 24/35 AD\1207534LT.docx

LT

sąlygomis:
- investicijos skirtos esamai daug anglies 
dioksido išskiriančiai infrastruktūrai 
modernizuoti ir/arba pakeisti;
- investicijos padeda ne vėliau kaip iki 
2050 m. pasiekti Sąjungos neutralumo 
klimato kaitos atžvilgiu tikslą;
- remiama infrastruktūra sąveikauja su 
atsinaujinančiosios ir kitos anglies 
dioksido neišskiriančios energijos 
gamybos pajėgumais.

Pakeitimas 34

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 žaliąją infrastruktūrą, 
taršos mažinimą, teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, įskaitant, tačiau 
neapsiribojant, biologinės įvairovės 
centrų kūrimu, remiant tvarų turizmą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

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 visų rūšių atliekų 
prevenciją, mažinimą, veiksmingą išteklių 
naudojimą, pakartotinį naudojimą, taisymą 
ir perdirbimą;

Pakeitimas 36

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

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) investicijas į darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
programas, taip pat į verslumo mokymą;

Pakeitimas 37

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, remiant patekimą į darbo rinką;

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) investicijas į technologijų ir 
infrastruktūros diegimą siekiant 
netaršaus ir išmaniojo judumo, kuriuo 
prisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
ir tvaraus judumo sprendimų įvairinimo; 
investicijas į viešojo transporto tinklus ir 
laivynus, ypatingą dėmesį skiriant 
perėjimo prie mažataršio judumo 
skatinimui didmiesčių centruose ir kaimo 
vietovėse;

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) pramoninė veikla, kurios 
galutiniai produktai arba jų naudojimas 
galiausiai yra nesuderinami su anglies 
dioksido poveikio neutralumo tikslu;
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Pakeitimas 40

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 gali remti gamybines 
investicijas į įmones, kurios nėra MVĮ, jei 
tokios investicijos buvo patvirtintos kaip 
teritorinio teisingos pertvarkos plano dalis 
remiantis informacija, kurios reikalaujama 
pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalies 
h punktą. Tokios investicijos atitinka 
reikalavimus tik tuo atveju, jei jos būtinos 
teritoriniam teisingos pertvarkos planui 
įgyvendinti.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, 
kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

TPF taip pat gali remti investicijas, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, 
kiekį, jei tokios investicijos buvo 
patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies i punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti ir dėl 
savaimingumo efekto akivaizdžiai 
nepadidina eksploatuojant pramonės 
įrenginius gaunamo pelno, pasinaudojant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema. Be to, tokios investicijos turi būti 
tvarios ir jomis neturi būti didinama ar 
palaikoma priklausomybė nuo kietojo 
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iškastinio kuro.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
statybos;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sunkumų patiriančios įmonės, 
kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte;

Išbraukta.

__________________
16 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 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba (išskyrus gamtines dujas) 
perdirbimu, platinimu, sandėliavimu ar 
deginimu;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, Komisijos patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Ištekliai programuojami vienos ar kelių 
konkrečių programų forma arba vieno ar 
kelių programos prioritetų forma.

TPF ištekliai programuojami regionų, 
kuriuose yra atitinkamos teritorijos arba 
vykdoma ekonominė veikla, kategorijoms 
remiantis pagal 7 straipsnį parengtais 
teritoriniais teisingos pertvarkos planais, 
Komisijos patvirtintais kaip programos 
arba programos pakeitimo dalis. Ištekliai 
programuojami vienos ar kelių konkrečių 
programų forma arba vieno ar kelių 
programos prioritetų forma.

Pakeitimas 47

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 arba ekonominės 
veiklos, įtrauktos 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.
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Pakeitimas 48

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, perkelti 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 
ištekliai, o jie gali būti papildyti 
savanoriškai perkeltais ištekliais pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [21a] 
straipsnį. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir 
ESF+ išteklių suma yra ne daugiau kaip 
tris kartus didesnė už TPF paramos tam 
prioritetui sumą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, visapusiškai 
laikydamosi partnerystės principo, kartu 
su atitinkamomis susijusių teritorijų 
valdžios institucijomis, įskaitant vietos ir 
regiono valdžios institucijas, pagal II 
priede pateiktą pavyzdį parengia ir 
paskelbia vieną ar daugiau teritorinių 
teisingos pertvarkos planų, apimančių 
vieną ar daugiau paveiktų teritorijų plotų, 
atitinkančių bendro teritorinių statistinių 
vienetų klasifikatoriaus 3 lygį (NUTS 3 
lygio regionai), kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1059/2003 su pakeitimais, padarytais 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
868/201417, arba jų dalį.

 Tai yra tos teritorijos, kurioms dėl 
pertvarkos daromas didžiausias neigiamas 
ekonominis, darbo rinkos, socialinis ir 
teritorinės sanglaudos poveikis, visų 
pirma dėl numatomo darbo vietų 
sumažėjimo iškastinio kuro gamybos ir 
naudojimo sektoriuje, poreikio pertvarkyti 
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šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršiausių pramonės įrenginių gamybos 
procesus ir sektorių, kurių galutiniai 
pramoniniai produktai nesuderinami su 
anglies dioksido poveikio neutralumo 
tikslu, pertvarkymo į alternatyvius 
pramonės sektorius.

__________________ __________________
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 50

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos iki 2050 m. proceso 
nacionaliniu, regiono ir vietos lygmenimis 
aprašymas, įskaitant pagrindinių naujausią 
nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano (toliau – NEKSVP) versiją 
atitinkančių tokios pertvarkos etapų 
tvarkaraštį;

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) aiškus įsipareigojimas, atitinkantis 
tikslą iki 2050 m. Sąjungos neutralizuoti 
poveikį klimatui ir iki 2030 m. pasiekti 
savo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tikslus;
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 53

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 
arba ekonominei veiklai, įskaitant dėl 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m. kylančius darbo 
rinkos, socialinio, ekonominio poveikio ir 
poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, 
atsižvelgiant į nedarbo lygį ir nustatant 
galimą prarastų darbo vietų ir prarastų 
teritorinių pajamų sumą, vystymosi 
poreikius ir tikslus iki 2030 m., susijusius 
su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis 
taršios veiklos arba veiklos, kurios 
galutiniai pramoniniai produktai 
nesuderinami su anglies dioksido poveikio 
neutralumo tikslu, pertvarkymu arba 
nutraukimu tose teritorijose;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus 

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

poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
poveikio aplinkai uždavinius aprašymas, 
kartu rengiant tvaraus judumo ir žaliosios 
energijos planus, kurie būtų prieinami ir 
įperkami labiausiai nuo pertvarkos 
nukentėjusiose teritorijose;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) jei parama teikiama investicijoms, 
kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų vykdant 
Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą 
veiklą, kiekį, išsamus remtinų veiksmų 
sąrašas ir pagrindimas, kad jais 
prisidedama prie perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
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 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) kai parama teikiama investicijoms 
į transporto infrastruktūrą, tokių 
operacijų sąrašas ir poveikio tyrimas, iš 
kurio matyti pritrauktų investicijų lygis ir 
numatomos sukurti darbo vietos, 
susijusios su sukurtos infrastruktūros 
poveikiu ir indėlis mažinant išmetamą 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) išsamus konkrečių plane numatytų 
veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į teritorinius teisingos pertvarkos planus 
neįtraukiamos jokios viešosios investicijos 
į iškastinio kuro infrastruktūrą, o jais 
suteikiama galimybė toliau stiprinti vietos 
ekonomiką.
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