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Pakeitimas 26
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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. 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 klimatui atokiose, 
salų ir geografiniu požiūriu nepalankioje 
padėtyje esančiose vietovėse, taip pat 
vietovėse, kuriose gyventojų skaičius 
mažėja;

Or. es
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Pakeitimas 27
Ondřej Kovařík

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, kurios 
gaminiai bus paveikti perėjimo prie ES 
poveikio klimatui neutralumo. 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;

Or. en

Pakeitimas 28
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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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) Sąjungos sanglaudos politikos 
2021–2027 m. reglamentavimo sistema, 
atsižvelgiant į kitą daugiametę finansinę 
programą, prisidedama prie Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą (kuriuo temperatūros kilimas 
pasauliniu mastu ribojamas iki 1,5°C) ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus vykdymo, nes Sąjungos 
finansavimas sutelkiamas ekologijos 
tikslams bei Europos socialinių teisių 
ramsčiui. Šis reglamentas, kuriuo 
įgyvendinamas vienas iš Komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso (toliau – Europos 
žaliasis kursas)11 nustatytų prioritetų, yra 
dalis Tvarios Europos investicijų plano12, 
kuriuo teikiamas specialus finansavimas 
pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą 
įgyvendinant sanglaudos politiką, kad 
kaip galima anksčiau ir ne vėliau kaip 
2050 m. būtų padengti ekonominiai ir 
socialiniai perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui, išskirtinai 
atsinaujinančia energija paremtos, ypač 
veiksmingai išteklius bei energiją 
vartojančios ir žiedinės ekonomikos 
iššūkiai, bei remiami Europos regionai ir 
asmenys, jiems teikiant socialinę, darbo 
rinkos ir ekonominę paramą;

Or. en

Pakeitimas 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(2) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas 
svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. 2019 
m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba 
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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;

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 kietojo 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;

Or. en

Pakeitimas 30
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) šiame reglamente reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad kai kurie Europos 
regionai industrializavosi skirtingais 
istoriniais laikotarpiais, o kiti išbandė 
naują industrializacijos bangą kaip 
papildomą atsaką į 2008 m. prasidėjusią 
finansų ir ekonomikos krizę. Todėl 
reikėtų atsižvelgti į šių regionų ypatumus 
ir padėti jiems pereiti prie tvarios, 
diversifikuotos ir žiedinės ekonomikos;

Or. en
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Pakeitimas 31
Ciarán Cuffe

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 įtrauki ir socialiai 
priimtina visiems, mažinti nelygybę ir 
nepalikti nieko nuošalyje. Todėl tiek 
Sąjunga, tiek valstybės narės, o taip pat 
skirtingi regiono ir vietos veikėjai turėtų 
nuo pat pradžių atsižvelgti į jos socialinį, 
darbo rinkos bei ekonominį poveikį ir 
taikyti visas galimas priemones 
neigiamiems padariniams sušvelninti ir 
sustiprinti teigiamą poveikį, kaip pvz. 
kuriant naujas, deramas ir tvarias darbo 
vietas arba gerinant oro kokybę. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 32
Ondřej Kovařík

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 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. 
Kontroliuojamo perėjimo tikslas – išvengti 
labiausiai pažeidžiamų regionų 
ekonominio žlugimo, nepakenkiant šių 
regionų ekonominio vystymosi pagrindui. 
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Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka 
Sąjungos biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 33
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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 ir socialiai 
priimtina visiems. Vykdant teisingą 
klimatinę ir energetikos pertvarką nieko 
negalima palikti nuošalyje ir reikėtų 
sudaryti sąlygas panaikinti energijos 
nepriteklių. 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;

Or. en

Pakeitimas 34
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

(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 bei regionų savybes ir specifiką, ir 
taikyti visas galimas priemones 



AM\1207831LT.docx 9/117 PE650.571v02-00

LT

atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

neigiamiems padariniams sušvelninti. Šiuo 
atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos 
biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 35
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) šiuo reglamentu įsteigiamas 
Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kuris yra vienas iš pagal sanglaudos 
politiką įgyvendinamo Teisingos 
pertvarkos mechanizmo ramsčių. TPF 
tikslas – remti veiksmus, kuriais siekiama 
teisingos ir sėkmingos energetikos 
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 teisingos 
energetikos pertvarkos įgyvendinimo ir 
pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant 
investicijas į mažataršę energijos gamybą, 
mažataršio transporto plėtrą, 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;

Or. en

Pakeitimas 36
Ondřej Kovařík
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37
Ciarán Cuffe

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 

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

tikslas – ne tik sušvelninti neigiamą su 
klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, 
bet ir sukurti bei sustiprinti teigiamą 
poveikį ateityje, remiant labiausiai 
paveiktas teritorijas, jose gyvenančius 
asmenis, o ypač - susijusius darbuotojus 
Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF 
remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai 
prisidedama lengvinant ir skatinant 
pertvarką, sukuriant naujas tvaraus 
įsidarbinimo galimybes, mažinant 
neigiamas socialines pasekmes ir 
finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą, 
tvarumą ir modernizavimą. Tai matyti iš 
konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo 
pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4] 
straipsnyje nustatytais politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 38
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 39
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų ir 
didesniais Europos žaliajame kurse 
siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų 
svariai prisidėti prie klimato aspekto 
integravimo. TPF nuosavo paketo ištekliai 
yra papildomi ir prisideda prie investicijų, 
kurių reikia bendrai siektinai reikšmei – 50 
proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams – pasiekti. Iš ERPF ir 
ESF+ perkeltais ištekliais bus visapusiškai 
prisidėta prie šios siektinos reikšmės 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 politiką turimus išteklius. Dėl 
to, kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti 
mažinamas finansavimas fondams, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) .../... 
[naujasis BNR], arba perkeliamos lėšos iš 
tų fondų;

Or. el
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Pagrindimas

Europos Parlamentas ne kartą aiškiai nurodė, kad plataus užmojo Europos Sąjungos 
politikos tikslų reikia siekti pasitelkiant plataus užmojo biudžetą. Dėl to, kad bus įsteigtas šis 
naujas fondas, neturi būti mažinamas finansavimas kitoms svarbioms Sąjungos regioninės 
politikos priemonėms.

Pakeitimas 41
Andor Deli

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 politiką turimus išteklius. Dėl 
to, kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti 
mažinamas finansavimas fondams, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) 
[naujasis BNR], arba perkeliamos lėšos iš 
tų fondų;

Or. en

Pakeitimas 42
Petar Vitanov, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 politiką turimus išteklius. 
Perkėlimo mechanizmas turi būti 
lankstus, sudarant sąlygas valstybėms 
narėms įvertinti, kaip geriausiai 
paskirstyti išteklius;

Or. en

Pakeitimas 43
Ondřej Kovařík
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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 ES bei 
nacionalines finansavimo priemones, 
skirtas pažeidžiamiems sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 44
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 politiką turimus išteklius ir 
kitas visų valstybių narių skirtas viešąsias 
lėšas;

Or. en

Pakeitimas 45
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46
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Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 
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. 
Atsižvelgiant į tai, ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas konkretiems 
uždaviniams, kurie kils pereinant prie 
neutralaus poveikio klimatui atokiose, 
salų ir geografiniu požiūriu nepalankioje 
padėtyje esančiose vietovėse, taip pat 
vietovėse, kuriose gyventojų skaičius 
mažėja. 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;

Or. es

Pakeitimas 47
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 

(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 
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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;

laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės 
prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio 
klimatui neutralumo ir kurios neturi 
finansinių priemonių, bus ypač sunku. Šiuo 
atžvilgiu ypatingą dėmesį reikia skirti salų 
arba atokioms vietovėms, kuriose dėl 
nedidelio gyventojų skaičiaus sunkiau 
įgyvendinti energetikos pertvarką siekiant 
neutralaus poveikio klimatui. 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;

Or. el

Pagrindimas

TPF tikslas – palengvinti pertvarką regionuose, kurių ekonominė ir socialinė gerovė 
priklauso nuo gavybos pramonės šakų arba sunkiosios pramonės. Tačiau svarbu nepamiršti 
salų ar atokių regionų, kurie dažnai nėra prijungti prie bendros energetikos infrastruktūros ir 
kurių elektros energijos gamybai gali būti naudojami autonominiai dyzeliniai ar benzininiai 
generatoriai.

Pakeitimas 48
Ondřej Kovařík

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, 

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms 
valstybėms narėms. Valstybėms narėms, 
kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro 
arba turi šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršią pramonę arba pramonę, 
kurios gaminiams perėjimas prie ES 
poveikio klimatui neutralumo turės 
poveikio, 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 
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reikalingas perėjimui prie poveikio 
klimatui neutralumo pasiekti;

finansinių išteklių paskirstymas turėtų 
atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti 
būtinas investicijas, reikalingas perėjimui 
prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 49
Ciarán Cuffe

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 
arba šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis taršios pramonės bei didelė daug 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančio transporto dalis, 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;

Or. en

Pakeitimas 50
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie neutralaus poveikio (8) perėjimas prie neutralaus poveikio 
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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;

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, alternatyvių gamtos 
išteklių ir kvalifikuotos darbo jėgos, 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;

Or. en

Pakeitimas 51
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 kietojo 
iškastinio kuro arba šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, 
kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba 
kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo 
prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios 
neturi finansinių priemonių, bus ypač 
sunku. 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;

Or. en
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Pakeitimas 52
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant nustatyti TPF tinkamą 
finansinę programą ir užtikrinti vienodas 
sąlygas, sumažinant sumažinti gamybos 
perkėlimą į kitas šalis ir papildomas lėšas 
panaudoti politikos priemonėms, kuriomis 
ribojamas išmetamųjų teršalų kiekis, 
Komisija, kaip ES nuosavų išteklių dalį, 
pradeda taikyti pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškėjo dabartinės ES daugiametės finansinės programos (DFP) ribos, o Europos Komisija 
galėtų užtikrinti, kad TPF finansine programa, taikant pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą, būtų nustatytas naujas ES biudžeto pajamų šaltinis.

Pakeitimas 53
João Ferreira

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 

(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 
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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 
tokio perėjimo prisideda;

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. TPF taip pat turėtų būti 
siekiama iš esmės pakeisti judumo 
modelius, pereiti prie labiau aplinką 
tausojančių transporto rūšių, investuoti į 
geležinkelių tinklų modernizavimą ir 
plėtrą bei teikti veiksmingesnes viešojo 
transporto paslaugas didmiesčių zonose ir 
miestų centruose. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

_________________
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).

Or. pt
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Pakeitimas 54
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
tokio perėjimo prisideda;

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
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 
tokio perėjimo prisideda. Komisija turėtų 
atsižvelgti į iniciatyvas, kurių valstybės 
narės, regionai ar savivaldybės ėmėsi iki 
šio reglamento įsigaliojimo, kurios galėtų 
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papildyti praktinę patirtį ir žinias, 
reikalingas šiame reglamente numatytam 
teisingam perėjimui. Tuo pat metu 
Komisija turėtų dalytis gerąja patirtimi, 
įgyta įgyvendinant šį reglamentą;

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 55
Ciarán Cuffe

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 

(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, visapusiškai derant su 
visais Žaliojo kurso tikslais ir Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kaitos tikslu 
apriboti pasaulinės temperatūros 
kilimą iki 1,5° C. Finansuojami projektai 
turėtų padėti pereiti prie neutralaus 
poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos. 
Nuosmukį patiriantiems sektoriams, 
pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, 
lignito, durpių, dujų, naftos ir degiųjų 
skalūnų arba šio kietojo iškastinio kuro 
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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 
tokio perėjimo prisideda;

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, tuo pačiu 
metu skatinant perėjimą prie kitų 
transporto rūšių, kas padėtų žymiai 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į strategijos „Europa 2030“ 
klimato tikslus ir ES poveikio klimatui 
neutralumui vėliausiai 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 
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).

Or. en

Pakeitimas 56
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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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 
tokio perėjimo prisideda;

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos, 
sanglaudos, pramonės, judumo ir 
energetikos politikos 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 
visų pirma švelninti neigiamą perėjimo 
prie ekologinės pertvarkos socialinį ir 
ekonominį poveikį bei 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, junglumo ir išmaniojo 
judumo srityse, 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 

13 Kaip išdėstyta Komisijos komunikate 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
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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).

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).

Or. en

Pakeitimas 57
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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 

(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 
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užimtumo lygį ir išvengiant aplinkos 
būklės blogėjimo. Ypatingas dėmesys taip 
pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria 
skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai 
pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip 
pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei 
tokios priemonės padeda mažinti neigiamą 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie 
tokio perėjimo prisideda;

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 transporto prieinamumo, 
skaitmeninimo ir junglumo srityse, 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).

Or. en

Pakeitimas 58
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 

(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 
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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 
tokio perėjimo prisideda;

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, junglumo ir tvaraus 
judumo srityse, 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).

Or. es

Pakeitimas 59
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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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 
tokio perėjimo prisideda;

(10) šiame reglamente nustatomos 
investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, 
rūšys. Visa remiama veikla turėtų būti 
vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
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. 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 
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 

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 
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neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 
773 final).

neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018) 
773 final).

Or. en

Pakeitimas 60
Ondřej Kovařík

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 ES poveikio klimatui neutralumo. 
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 
neutralumo tikslo negalima pasiekti 
neskiriant konkrečios paramos šiam 
sektoriui, kuris apima 8,5 proc. Sąjungos 
pramonės darbo vietų ir 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 
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transporto priemonės;

Or. en

Pakeitimas 61
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Teisingos pertvarkos fondas turėtų 
atsižvelgti į demografinius iššūkius, su 
kuriais susiduria su klimato kaita 
susijusią pertvarką patiriančios teritorijos, 
ypač tos, kuriose yra gyventojų skaičiaus 
mažėjimo problemų. Šios menkai 
apgyvendintos arba retai apgyvendintos 
vietovės susiduria su didelėmis 
problemomis, susijusiomis su 
pagrindinėmis paslaugomis, junglumu ir 
infrastruktūra. Todėl šių vietovių, kuriose 
trūksta gyventojų arba kurios retai 
apgyvendintos ir kurios labai priklauso 
nuo iškastinio kuro, socialinė ir 
ekonominė struktūra yra ypač 
pažeidžiama su klimato kaita susijusios 
pertvarkos. Atsižvelgiant į tai, Teisingos 
pertvarkos fondas turėtų remti darbo vietų 
kūrimą šiose vietovėse, taip užkertant 
kelią perkėlimui ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimui, dėl kurių šios teritorijos 
ištuštėtų;

Or. es

Pakeitimas 62
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

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

(11) siekiant apsaugoti asmenų grupes, 
kurioms labiausiai reikia paramos 
įgyvendinant su klimato kaita susijusią 
pertvarką, TPF turėtų apimti paveiktų 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausiems asmenims, kaip 
apibrėžta [ESF+ reglamente], siekiant 
padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių ir užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą visuose sektoriuose, taip pat 
teikti aktyvios darbo rinkos ir įgūdžių 
ugdymo politikos priemones, skirtas į 
ateitį orientuotiems sektoriams ir 
užimtumui, pagalbą pertvarkos 
paveiktiems asmenims ir individualizuotą 
pagalbą visų kategorijų darbo ieškantiems 
asmenims ieškant darbo bei užtikrinti 
visoms asmenų grupėms vienodas 
galimybes įsitraukti į darbo rinką be 
diskriminacijos ir aktyviai integruotis į 
darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 63
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 64
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 66
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 67
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant TPF lėšomis 
finansuojamus prioritetus taip pat būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė pagal 
SESV 8 straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad 
svarbu laiku ir nuosekliai į visus 
programų planavimo, rengimo, stebėsenos 
ir įgyvendinimo aspektus ir etapus įtraukti 
lyčių lygybės tikslus, kartu užtikrinant, 
kad būtų imamasi konkrečių veiksmų 
siekiant skatinti lyčių lygybę ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę, švietimą ir 
įgūdžių tobulinimą bei smurtą patyrusių 
moterų reintegraciją į darbo rinką ir 
visuomenę;
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Or. en

Pakeitimas 68
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant padidinti teritorijų, 
kurioms reikia papildomos paramos 
pertvarkai įgyvendinti, įvairinimą, TPF 
turėtų remti gamybines investicijas į 
žaliąsias ir tvarias MVĮ, turinčias darbo 
vietų kūrimo potencialą. Gamybinės 
investicijos – tai investicijos į įmonių 
pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, 
siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, 
taip prisidedant prie bendrojo kapitalo 
formavimo ir žaliojo, deramo ir tvaraus 
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 
ir jei jomis remiamas svarbiausias TPF 
tikslas – paspartinti perėjimą prie klimato 
kaitos poveikiui atsparios, žiedinės 
ekonomikos sukuriant arba remiant 
daugelio darbo vietų pritaikymą 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 su sąlyga, kad jomis 
prisidedama prie perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
atitinkamų santykinių taršos rodiklių, 
nustatytų nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir su sąlyga, 
kad jomis apsaugoma daug deramų ir 
tvarių darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
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įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

teisingos pertvarkos plane, turėtų būti 
tvarios ir atitikti principą „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“, taip pat 
į TPF taikymo sritį neturėtų būti įtraukta 
jokių investicijų į iškastinio kuro 
infrastruktūrą. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, 
parama įmonėms turėtų atitikti SESV 107 
ir 108 straipsniuose nustatytas Sąjungos 
valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma 
parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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

Or. en

Pakeitimas 69
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

(12) siekiant padidinti ekonomikos 
įvairinimą ir užtikrinti pertvarkos paveiktų 
teritorijų ekonomikos atnaujinimą ir 
modernizavimą, 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 
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sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

siekiant 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, nustatytų 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės; Be to, tos bendrovės, kurios 
galėjo gauti dotacijas iš kitų subjektų 
prieš gaudamos lėšų iš JTF, turėtų 
atskleisti Komisijai informaciją apie šių 
lėšų kilmę ir kiekį;

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 70
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Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 apsaugoma daug 
darbo vietų. Visos tokios investicijos turėtų 
būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame 
teritoriniame teisingos pertvarkos plane. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą ir sanglaudos politiką, parama 
įmonėms turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;
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_________________
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).

Or. en

Pakeitimas 71
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 

(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, nustatytų 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
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investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 
straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles ir visų pirma parama 
kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

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, ypatingą dėmesį 
skiriant vėlesniems struktūriniams 
pokyčiams ir šiems pokyčiams įgyvendinti 
reikalingoms priemonėms. Tokia išimtis 
leistų remti regionų, kuriuose yra itin 
žemas gyvenimo lygis arba didelis 
nedarbas, ir atokiausių regionų 
ekonominį vystymąsi, atsižvelgiant į jų 
struktūrinę, ekonominę ir socialinę 
padėtį;

_________________ _________________
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).

Or. el

Pagrindimas

Kai kuriose Europos Sąjungos teritorijose valstybės pagalbos taisyklės leidžia išmokėti 
paramą įmonėms, kurios nėra MVĮ. Tai taikoma ypač skurdžioms vietovėms, vietovėms, 
kuriose yra didelis nedarbas, ir atokiausiems regionams.

Pakeitimas 72
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 

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

nematerialiam turtui, 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, nustatytų 
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 investicijoms turėtų 
būti teikiama tik įmonėms, esančioms 
vietovėse, kurios pagal SESV 107 
straipsnio 3 dalies a ir c punktus 
nurodomos kaip remiamos vietovės;

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

Or. en
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Pakeitimas 73
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a)  bendras lėšų paskirstymas turėtų 
būti vykdomas laikantis principo 
„prioritetas daug anglies dioksido 
išskiriantiems regionams“, apimant visus 
regionus, kurie ypač priklauso nuo anglių 
(ir anglimis kūrenamų elektrinių), o BVP 
vienam gyventojui yra mažesnis už ES 
vidurkį;

Or. en

Pagrindimas

Fondo prioritetas turėtų būti teikiamas toms sritims, kurioms būdingas didelis taršos anglies 
dioksidu intensyvumas, visų pirma toms, kurios priklauso nuo anglies (ir įdiegia centrinio 
šildymo sistemą), o BVP vienam gyventojui yra mažesnis už ES vidurkį. Pagrindiniai 
tinkamumo kriterijai turėtų būti darbo vietų skaičius anglies kasybos sektoriuje, energijos 
vartojimas ir daug anglies dioksido išskiriančių sektorių kiekis.

Pakeitimas 74
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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 

(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 
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turėtų būti padidinti papildomu 
finansavimu iš ERPF ir ESF+. Atitinkamos 
iš ERPF ir ESF+ perkeltos sumos turėtų 
atitikti veiksmų rūšį, nustatytą 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

savanorišku pagrindu gali būti padidinti 
papildomu finansavimu iš ERPF ir ESF+. 
Atitinkamos iš ERPF ir ESF+ perkeltos 
sumos turėtų atitikti veiksmų rūšį, 
nustatytą teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 75
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 76
Maria Grapini
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 77
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) TPF parama turėtų priklausyti nuo 
veiksmingo pertvarkos įgyvendinimo 
konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos. Todėl 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir remiamos Komisijos, turėtų parengti 
teritorinius teisingos pertvarkos planus, 
kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos 
procesas, laikydamosi savo nacionalinių 

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

pertvarkos procesas, laikydamosi savo 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų, bei atsižvelgiant į savo 
regionų išreikštas nuomones. Šiuo tikslu 
Komisija turėtų sukurti esama 
pertvarkomiems anglių pramonės 
regionams skirta platforma grindžiamą 
Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų 
sudarytos sąlygos dvišaliam ir 
daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visuose 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 78
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 79
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 
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, pavyzdžiui, 
nedarbo lygis ir prarastų darbo vietų 
skaičius 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, pavyzdžiui, parengti tvaraus 
judumo planus ir prieinamus bei 
įperkamus žaliosios energijos planus 
nukentėjusių teritorijų gyventojams. 
Teritoriniai planai taip pat turėtų 
atspindėti konkrečias problemas, kurias 
atokūs, salų ir geografiniu požiūriu 
nepalankioje padėtyje esantys regionai bei 
vietovės, kuriose esama gyventojų 
skaičiaus mažėjimo problemų, patirs 
pereinant prie poveikio klimatui 
neutralumo. 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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Or. es

Pakeitimas 80
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių pertvarkymo ar 
uždarymo, tuo pat metu 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 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;

Or. el
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Pagrindimas

Taip pat svarbu pabrėžti socialinį TPF aspektą.

Pakeitimas 81
Ondřej Kovařík

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 produktai bus paveikti ES 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui. 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;

Or. en



PE650.571v02-00 48/117 AM\1207831LT.docx

LT

Pakeitimas 82
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
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 2 arba 
NUTS 3 lygio regionus arba sudarytų nuo 
2 iki 6 tarpusavio junginių, 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;

Or. en

Pakeitimas 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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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 
ekonomikos, visų pirma dėl su kietojo 
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;

Or. en

Pakeitimas 84
Clotilde Armand

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 

(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 
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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;

siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio 
kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršia veikla 
susijusių įrenginių laipsniško 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;

Or. en

Pakeitimas 85
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

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;
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Or. en

Pagrindimas

Po koronaviruso krizės Europos regionai patirs sunkumų, o daugiausiai dėmesio turėtų būti 
skiriama darbuotojų ir regioninių bendruomenių įgalinimui pasitelkiant sanglaudos politiką, 
o ne panaudojant šias lėšas kitiems tikslams. Atsigavimas ateityje turi suteikti regionams 
galimybę sukurti naują gerovės modelį. Šiuo metu dar nėra jokių prognozių, koks bus 
koronaviruso krizės poveikis ekonomikai, tačiau bet kuriuo atveju galime daryti prielaidą, kad 
šiuo metu ekonomikos apimtys mažėja labiau nei per pastarąsias finansų krizes.

Regionams reikės laiko kruopščiai įvertinti ekonominius pandemijos padarinius, todėl jiems 
reikės pakankamai laiko pateikti savo teritorinius teisingos pertvarkos planus.

Pakeitimas 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Europos Komisijos 2020 m. šalių 
ataskaitose D priede nustatytos investicijų 
sritys ir prioritetai turėtų būti 
orientaciniai ir neriboti valstybių narių 
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galimybių siūlyti sritis paramai iš TPF;

Or. en

Pakeitimas 88
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

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 
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;

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

Or. en

Pakeitimas 89
Massimiliano Salini
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) šio reglamento 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 
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,

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslai turėtų būti peržiūrėti, kad būtų atsižvelgta į COVID-19 pandemijos 
socialinį ir ekonominį poveikį labiausiai nukentėjusiuose ES regionuose.

Pakeitimas 90
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 1. Šiuo reglamentu įsteigiamas 
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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.

Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), 
kurio paskirtis – teikti paramą asmenų 
grupėms ir teritorijoms, kurioms reikia 
papildomos paramos siekiant pereiti prie 
visiškai atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m., ir paversti iššūkius 
galimybėmis, visų pirma naujų deramų ir 
tvarių žaliųjų darbo vietų kūrimo ir 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei 
perkvalifikavimo, švietimo ir mokymo 
srityse, siekiant skatinti naują ekonomikos 
modelį, kuris užtikrintų klestėjimą ir 
gerovę visiems planetos gyventojams.

Or. en

Pakeitimas 91
Ondřej Kovařík

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.

Or. en

Pakeitimas 92
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1207831LT.docx 55/117 PE650.571v02-00

LT

2. Jame nustatomas TPF konkretus 
tikslas, geografinė aprėptis ir ištekliai, 
paramos aprėptis, atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 2 dalies a punkte] nurodytą 
investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, konkrečios 
programavimo nuostatos ir stebėsenai 
reikalingi rodikliai.

2. Jame nustatomas TPF konkretus 
tikslas, geografinė aprėptis ir ištekliai, 
paramos aprėptis, bei konkrečios 
programavimo nuostatos ir stebėsenai 
reikalingi rodikliai.

Or. en

Pagrindimas

Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą jau remia ERPF, SF ir ESF +, 
todėl dubliavimasis yra reikšmingas. TPF turėtų būti įsteigtas nepriklausomai nuo 
sanglaudos politikos tikslų ir turėtų būti susietas su Bendrųjų nuostatų reglamentu (BNR) tik 
tiek, kad jis būtų įgyvendinamas pagal BNR įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 93
Maria Grapini

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 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius. TPF finansavimas 
yra būtinas siekiant toliau mažinti 
regioninius skirtumus ir užtikrinti 
Europos socialinę sanglaudą.

Or. ro

Pakeitimas 94
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

Pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] [4 
straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF 
padeda siekti vieno konkretaus tikslo – 
remti veiksmus, kuriais siekiama teisingo 
ir sėkmingo perėjimo prie neutralizuoto 
poveikio klimatui ekonomikos bei sudaryti 
sąlygas regionams ir žmonėms spręsti to 
perėjimo socialinio, ekonominio poveikio 
ir poveikio aplinkai klausimus.

Or. en

Pakeitimas 95
Andor Deli

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 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

TPF prisideda prie vieno konkretaus tikslo 
– sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms 
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą jau remia ERPF, SF ir ESF +, 
todėl dubliavimasis yra reikšmingas. TPF turėtų būti įsteigtas nepriklausomai nuo 
sanglaudos politikos tikslų ir turėtų būti susietas su Bendrųjų nuostatų reglamentu (BNR) tik 
tiek, kad jis būtų įgyvendinamas pagal BNR įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 96
Ondřej Kovařík
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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 
socialinius, ekonominius ir poveikio 
aplinkai uždavinius.

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

Or. en

Pakeitimas 97
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. TPF remia investicijas į darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą visose 
valstybėse narėse, atsižvelgiant į visa 
apimančius Europos žaliojo kurso tikslus, 
o ypač – visos Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, kaip apibrėžta Europos 
klimato teisės akte, ir juos remdamas, kad 
būtų sprendžiami klimato ir 
aplinkosaugos uždaviniai, kartu 
užtikrinant teisingą pertvarką, nė vieno 
nepaliekant nuošalyje.

Or. en

Pakeitimas 98
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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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 17,88 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis („pagrindinė suma“) ir 
negali būti perkeliami iš fondų, kuriems 
taikomas Reglamentas (ES) .../... 
[naujasis BNR], asignavimų. Pagrindinė 
suma atitinkamais atvejais gali būti 
padidinta papildomai skirtais Sąjungos 
biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal 
taikomą pagrindinį teisės aktą.

Or. el

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad siūlomo TPF taikymo sritis yra daug didesnė nei Parlamento anksčiau 
pasiūlyto Teisingos energetikos pertvarkos fondo, reikia daug didesnio biudžeto. Tačiau dėl 
to neturėtų būti keliamas pavojus kitų sanglaudos fondų lėšoms.

Pakeitimas 99
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 7,5 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais bus padidinti papildomai skirtais 
Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais 
ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės 
aktą.

Or. en

Pakeitimas 100
Marian-Jean Marinescu
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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 15 mlrd. EUR 
2018 m. kainomis, kurie atitinkamais 
atvejais gali būti padidinti papildomai 
skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir 
kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį 
teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 101
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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.

Or. en

Pakeitimas 102
Marian-Jean Marinescu

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 

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

dalyje nurodytus papildomus išteklius, 
paskirstymą kiekvienai valstybei narei 
pagal I priede nustatytą metodiką ir metinį 
išteklių paskirstymą.

Or. en

Pakeitimas 103
Marian-Jean Marinescu

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] [2(1)] 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.

Or. en

Pakeitimas 104
Marian-Jean Marinescu

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 bent jau šią veiklą:

Or. en

Pakeitimas 105
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 106
Massimiliano Salini

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 veikiančias 
įmones, įskaitant MVĮ ir startuolius, 
kuriomis skatinamas ekonomikos 
įvairinimas ir pertvarkymas;

Or. en

Pagrindimas

Į finansavimo reikalavimus atitinkančių subjektų sąrašą reikėtų įtraukti mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos įmones (iki 499 darbuotojų).

Pakeitimas 107
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Or. en

Pakeitimas 108
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijas į jau veikiančių įmonių 
diversifikavimą/plėtrą ir naujų įmonių 
kūrimą, be kita ko, pasitelkiant verslo 
inkubatorius ir konsultavimo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 109
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4º straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 110
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) investicijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą ir pažangių technologijų, 
įskaitant dirbtinį intelektą, perdavimo 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 111
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijas į viešojo transporto 
tinklų ir laivynų modernizavimą, plėtrą ir 
racionalizavimą, geležinkelių paslaugų 
skatinimą, lengvesnes transporto rūšis ir 
jų sąveiką, daugiausia dėmesio skiriant 
didmiesčių zonoms ir miestų centrams, bet 
ir padedant gerinti susisiekimą su 
salomis bei kaimo vietovėmis;

Or. pt

Pakeitimas 112
João Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) investicijas į projektus, kurie gali 
pritraukti naudotojus nuo privačių 
transporto priemonių link viešojo 
transporto paslaugų, pavyzdžiui, tokias 
paslaugas teikiant nemokamai;

Or. pt

Pakeitimas 113
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
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energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

įskaitant investicijas į tvarų transportą ir 
infrastruktūrą, inter alia, skatinant 
elektrifikaciją ir biokuro naudojimą, 
siekiant palaipsniui atsisakyti iškastinio 
kuro ir užtikrinant energijos vartojimo 
efektyvumą bei atsinaujinančiosios 
energijos naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 114
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją, įskaitant 
investicijas į netaršaus judumo ir 
automatizuoto vairavimo priemonių 
kūrimą bei diegimą;

Or. en

Pakeitimas 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, įskaitant aplinką tausojančių 
transporto priemonių eksploatavimą, bei 
energijos vartojimo efektyvumą;
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Or. el

Pakeitimas 116
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
įskaitant tvarių judumo paslaugų plėtrą ir 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

Or. es

Pakeitimas 117
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai ir tvariam judumui skirtos 
technologijos ir infrastruktūros diegimą, 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimą, energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją;

Or. en

Pakeitimas 118
Jörgen Warborn

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

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiąją energiją;

d) investicijas į įperkamai švariai 
energijai skirtos technologijos ir 
infrastruktūros diegimą, išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą 
ir anglies dioksido neišskiriančią energiją;

Or. sv

Pakeitimas 119
Clotilde Armand

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į perėjimą prie 
gamtinių dujų gamybos tais atvejais, kai 
teritorinė ekonominė plėtra labai 
priklauso nuo anglių kuro gamybos ir kai 
siekiant socialiniu ir ekonominiu požiūriu 
tvaraus augimo tikslo reikia laipsniškai 
pereiti prie mažiau teršiančių energijos 
gamybos sektorių;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas Kai kurios sritys yra visiškai priklausomos nuo anglių pramonės tiek užimtumo, 
tiek mokestinių pajamų atžvilgiu. Tokiais atvejais tik laipsniškas perėjimas nuo anglių prie 
gamtinių dujų gamybos gali užkirsti kelią trikdančiam poveikiui vietos plėtrai;

Pakeitimas 120
Massimiliano Salini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas, susijusias su gamtinių 
dujų gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
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laikymu ar deginimu, jeigu jomis labai 
sumažinamas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis;

Or. en

Pagrindimas

Gamybos sektoriuje galima stipriai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, pakeičiant kietąjį iškastinį kurą gamtinėmis dujomis.

Pakeitimas 121
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į diegimą technologijų, 
kuriomis siekiama iškastiniu kuru, 
išskyrus gamtines dujas, grindžiamas 
technologijas pakeisti alternatyviuosius 
degalus, įskaitant gamtines dujas, 
naudojančiomis technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į centralizuotą šildymą 
ir jo modernizavimą;

Or. en

Pakeitimas 123
Johan Danielsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą, įskaitant 
investicijas į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą, visų pirma izoliuotose, 
atokiose ir retai apgyvendintose vietovėse, 
siekiant sudaryti sąlygas nuotoliniam 
darbui ir sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį;

Or. en

Pakeitimas 124
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijas į skaitmeninimą ir 
skaitmeninį junglumą;

e) investicijas į skaitmeninimą, 
dirbtinį intelektą ir skaitmeninį junglumą;

Or. en

Pakeitimas 125
Ondřej Kovařík

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į technologijų ir 
infrastruktūros diegimą siekiant įperkamo 
netaršaus ir išmaniojo judumo, kuriuo 
prisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
ir judumo sprendimų įvairinimo;
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Or. en

Pakeitimas 126
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijas į transporto 
prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 127
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

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 teritorijų atkūrimą ir 
išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties 
keitimo projektus, įskaitant, tačiau 
neapsiribojant, biologinės įvairovės 
centrų kūrimu, remiant tvarų turizmą;

Or. en

Pakeitimas 128
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 
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keitimo projektus;

Or. en

Pakeitimas 129
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investicijas į viešąjį ir tvarų 
įvairiarūšį judumą miestuose;

Or. en

Pakeitimas 130
Clotilde Armand

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) investicijas į vietinio transporto 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas Kai teritorija yra labai priklausoma nuo gavybos pramonės, kurioje išmetamas 
didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, o tuo pat metu nėra diversifikuotos 
ekonomikos, kurioje esamos struktūros galėtų absorbuoti dalį pertvarkos poveikio, yra labai 
svarbu plėtoti transporto infrastruktūrą, kad tokia teritorija būtų geriau integruota į ES 
bendrąją rinką ir taip iš dalies kompensuotas neigiamas pertvarkos poveikis.

Pakeitimas 131
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 132
Elena Kountoura

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į tvaraus turizmo 
stiprinimą, be kita ko, keičiant tų 
pramonės objektų, kurie nutrauks savo 
veiklą, naudojimą vietovėse, 
kuriose akcentuojama pereinamojo 
laikotarpio regionų pramonės istorija ir 
kultūros paveldas;

Or. el

Pakeitimas 133
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į transporto 
infrastruktūrą, sudarančią palankesnes 
sąlygas ekonominei plėtrai ir darbo vietų 
kūrimui;

Or. en
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Pakeitimas 134
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas, kuriomis prisidedama 
prie visų rūšių transporto išmetamų 
teršalų kiekio mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 135
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas arba statyba;

Or. en

Pagrindimas

Branduolinės energijos vaidmuo, kartu su atsinaujinančiosios energijos technologijomis, yra 
labai svarbus mažinant energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Pakeitimas 136
Andor Deli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) investicijas, susijusios su gamtinių 
dujų, kaip pereinamojo laikotarpio kuro, 
gavyba, perdirbimu, platinimu, saugojimu 
ar deginimu;
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Or. en

Pagrindimas

Gamtinės dujos, kaip pereinamojo laikotarpio energijos šaltinis, turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį pereinant prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos. Be to, infrastruktūra, 
naudojama gamtinių dujų transportavimui, paskirstymui ir saugojimui po jos laipsniško 
panaikinimo, galėtų būti naudojama kitų neiškastinių energijos šaltinių (vandenilio ir kt.) 
paskirstymui ir saugojimui.

Pakeitimas 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) investicijas į tvarų įvairiarūšį 
judumą miestuose;

Or. en

Pakeitimas 138
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) investicijas į transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą 

Or. en

Pakeitimas 139
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) investicijas, susijusios su gamtinių 
dujų gavyba, perdirbimu, 
platinimu, saugojimu ar deginimu;

Or. en

Pakeitimas 140
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) investicijas į energijos vartojimo 
efektyvumo priemones ir 
atsinaujinančiąją energiją, įskaitant 
investicijas į visų rūšių centralizuotą 
šilumos tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 141
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) investicijas į programas, skirtas 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir 
perkvalifikavimui;

Or. en

Pakeitimas 142
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

h) darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekdami apsaugoti pažeidžiamiausius piliečius, į paramos taikymo sritį turime įtraukti 
savarankiškai dirbančius asmenis. Be to, netipinės ir mažų garantijų darbo formos sparčiai 
plinta, o daugelyje sektorių darbo sąlygos blogėja. 

Pakeitimas 143
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) plėtoti socialinę infrastruktūrą, 
reikalingą prieigai prie darbo rinkos, 
socialinei įtraukčiai ir sveikam vyresnių 
žmonių aktyvumui remti;

Or. en

Pakeitimas 144
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii)  investicijas į švietimą ir profesinio 
mokymo programas;

Or. en
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Pakeitimas 145
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) investicijas į verslumo ugdymo 
programas;

Or. en

Pakeitimas 146
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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, įskaitant pajamų rėmimą keičiant 
darbuotojus ir judumo stipendijas 
darbuotojams, kurie dėl naujo darbo turi 
persikelti;

Or. en

Pagrindimas

Pereinamuoju laikotarpiu bus sukurta daugiau darbo vietų šalies viduje, tačiau šios naujos 
darbo vietos gali būti įvairiuose regionuose arba joms gali reikėti skirtingų įgūdžių. Labai 
svarbu daug investuoti į žmogiškąjį kapitalą įgyvendinant politiką, kuri pagerins darbuotojų 
judumą, siekiant išvengti didelio nedarbo kai kuriuose ypač paveiktuose regionuose.

Pakeitimas 147
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) aktyvią darbo ieškančių asmenų j) aktyvią ir visapusišką darbo 
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įtrauktį; ieškančių asmenų įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 148
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) bet kokią kitą konkrečią veiklą, dėl 
kurios susitarė atitinkamos teritorijos 
vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijos, valstybė narė ir Europos 
Komisija, kuri atitinka vietos ar 
regioninės plėtros strategijas ir kuria 
prisidedama prie perėjimo prie anglies 
dioksido neišskiriančios ES ekonomikos 
iki 2050 m.;

Or. en

Pagrindimas

Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas turėtų būti taikomi ne tik darbuotojams, bet ir 
bedarbių, darbo ieškančių asmenų ir kt. mokymui dirbti žaliojoje ekonomikoje.

Pakeitimas 149
Clotilde Armand

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) pasirengimo krizei priemones;

Or. en

Pagrindimas

 Koronaviruso protrūkis parodė, kad valstybėms reikia struktūros ir darbo jėgos, norint 
patenkinti nenumatytus poreikius. Todėl, kai tinkama, perėjimas gali būti vykdomas siekiant 
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didesnio atsparumo.

Pakeitimas 150
Clotilde Armand

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) ekspertų pagalbą rengiant 
teisingos pertvarkos planus ir atitinkamus 
programavimo dokumentus, siekiant 
padėti vietos subjektams įgyvendinti TPF;

Or. en

Pakeitimas 151
Maria Grapini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Verslo finansavimas turi būti valdomas 
taip, kad visiems pareiškėjams būtų 
užtikrintos lygios galimybės.

Or. ro

Pakeitimas 152
Ciarán Cuffe

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 

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 ir laikantis SESV 107 
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buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti.

ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės 
pagalbos taisyklių, jei tokios investicijos 
buvo patvirtintos kaip teritorinio teisingos 
pertvarkos plano dalis remiantis 
informacija, kurios reikalaujama pagal 7 
straipsnio 2 dalies h punktą ir jei buvo 
atlikta papildoma jų atitikties Europos 
socialinių teisių ramsčiui patikra. Tokios 
investicijos atitinka reikalavimus tik tuo 
atveju, jei jos būtinos teritoriniam teisingos 
pertvarkos planui įgyvendinti, yra tvarios 
ir nedidina bei nepalaiko priklausomybės 
nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 153
Ciarán Cuffe

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, yra tvarios 
ir nedidina bei nepalaiko priklausomybės 
nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 154
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi



PE650.571v02-00 80/117 AM\1207831LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Remiama veikla turi atitikti šiuos 
kriterijus:
– prisidedama prie darbo vietų kūrimo;
– prisidedama mažinant išmetamo CO2 
kiekį;
– prisidedama prie tiekimo saugumo (pvz., 
jei būtina pakeisti palaipsniui 
nutraukiamą elektros energijos tiekimą);
– prisidedama prie žiedinės ekonomikos, 
oro kokybės gerinimo, vietovių atkūrimo, 
darbuotojų/savarankiškai dirbančių 
asmenų kvalifikacijos kėlimo ir 
perkvalifikavimo.

Or. en

Pagrindimas

Remiama veikla taip pat turėtų padėti įveikti socialinį poveikį pereinamojo laikotarpio 
regionams ir remti ekonominių galimybių teikiančius projektus. Taip bus sudarytos sąlygos 
spręsti ekonominio ir socialinio perėjimo poveikio problemas kuriant užimtumo galimybes 
energetikos sektoriuje. Mechanizmas turi būti toks, kad, pavyzdžiui, uždarius anglimis 
kūrenamą elektrinę, regione būtų užtikrintas tiekimo saugumas. Tai ypač pasakytina apie 
regionus, kuriuose nustatyta tiekimo saugumo rizika, kuri galėtų kelti grėsmę jų ekonomikos 
pertvarkai.

Pakeitimas 155
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Branduolinės energijos vaidmuo, kartu su atsinaujinančiosios energijos technologijomis, yra 
labai svarbus mažinant energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, todėl ji 
neturėtų būti pašalinta iš paramos tiekimo apimties.

Pakeitimas 156
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ar statybos;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, statybos, eksploatacijos 
trukmės pratęsimas ar bet kokios kitos 
investicijos į jas, taip pat branduolinių 
atliekų tvarkymas ir saugojimas;

Or. en

Pakeitimas 157
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pramoninė veikla, kurios 
galutiniai produktai arba jų naudojimas 
yra nesuderinami su anglies dioksido 
poveikio neutralumo tikslu;

Or. en

Pagrindimas

atitinka pranešėjo požiūrį, išdėstytą nuomonės projekte.

Pakeitimas 158
Ciarán Cuffe
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Sąjungos finansavimas 
neskiriamas veiklai, susijusiai su nauja 
iškastinio kuro gavyba arba durpių 
gamyba, įskaitant laikinai sustabdytų 
gavybos įrenginių atidarymą NUTS 2 
regione, kuriame yra teritorija, per visą 
programos įgyvendinimo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 159
Marian-Jean Marinescu

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).

Or. en

Pakeitimas 160
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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).

Or. en

Pakeitimas 161
Massimiliano Salini

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).

Or. en

Pagrindimas

Bendrovės neturėtų būti a priori pašalintos iš reglamento taikymo srities, ypač atsižvelgiant į 
COVID-19 krizę ir dėl jos prasidėsiantį pasaulinį nuosmukį.

Pakeitimas 162
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
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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;

c) sunkumų patiriančios įmonėms, 
kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 651/201416 2 straipsnio 18 punkte, 
išskyrus tas, kurios galėtų gauti TPF 
paramą žaliosioms investicijoms, naujoms 
technologijoms ir infrastruktūrai, kas 
galėtų prisidėti prie išmetamųjų dujų 
kiekio mažinimo, energijos vartojimo 
efektyvumo ir/arba energijos gamybos iš 
atsinaujinančių šaltinių;

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Pakeitimas 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 164
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
saugojimu arba deginimu, išskyrus:
i) anglimi kūrenamų šildymo sistemų 
pakeitimas dujomis kūrenamomis šildymo 
sistemomis ir kitomis klimato 
kaitos mažinimo tikslais taikomomis 
pereinamojo laikotarpio alternatyvomis;
ii) investicijos į gamtinių dujų, kuriomis 
pakeičiamos anglys, skirstymo ir 
transportavimo tinklus;
iii) investicijos, susijusios su netaršiomis 
transporto priemonėmis, kaip apibrėžta 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/33/EB nauja redakcija];

Or. en

Pakeitimas 165
Ciarán Cuffe

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, tiesiogiai arba 
netiesiogiai susijusios su iškastinio kuro 
gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu; arba kitas 
kuras, kurio teigiamas poveikis klimatui 
nebuvo pakankamai ir moksliškai įrodytas 
tuo metu, kai buvo pateiktas prašymas 
skirti finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 166
Marian-Jean Marinescu

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

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

d) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
saugojimu ar deginimu, išskyrus 
investicijas, susijusias su gamtinių dujų 
paskirstymu ar deginimu pereinamuoju 
laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 167
Jörgen Warborn

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, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu ar deginimu, išskyrus 
atvejus, kai investicijomis galima greitai ir 
reikšmingai sumažinti įmonių išmetamą 
anglies dioksido kiekį;

Or. sv

Pakeitimas 168
Andor Deli

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 kitokio 
nei gamtinės dujos iškastinio kuro 
gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
saugojimu arba deginimu;

Or. en
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Pakeitimas 169
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 170
Paolo Borchia

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 171
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Gamybos sektoriuje galima stipriai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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kiekį, pakeičiant kietąjį iškastinį kurą gamtinėmis dujomis.

Pakeitimas 172
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) projektai, kurie nesuderinami su 
siekiamais klimato politikos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

pagal dalinio susitarimo dėl „Invest EU“ 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0433_LT.html 7 straipsnio 3 
dalį.

Pakeitimas 173
Paolo Borchia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos, susijusios su kuro 
deginimu be atsinaujinančių išteklių 
energijos dalies.

Or. en

Pakeitimas 174
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Nukrypstant nuo 5 straipsnio d punkto ir 
gavus Komisijos pritarimą, su gamtinių 
dujų gavyba, perdirbimu, paskirstymu, 
laikymu ar deginimu susijusioms 
investicijoms TPF teikia paramą, jei 
tenkinamos šios visos sąlygos:
– investicijos skirtos esamai daug anglies 
dioksido išskiriančiai infrastruktūrai 
modernizuoti ir/arba pakeisti;
– remiama infrastruktūra sąveikauja su 
atsinaujinančiosios ir kitos anglies 
dioksido neišskiriančios energijos 
gamybos pajėgumais.
Nukrypti leidžianti nuostata taikoma 
ir suteikiama tik pereinamuoju 
laikotarpiu iki 2050 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tiekimo saugumą ir norint, kad perėjimas nuo anglies dioksido prie 
ekologiškos elektros energijos būtų sklandus ir teisingas, reikalingos daugiau investicijų. Šiuo 
pereinamuoju laikotarpiu neįmanoma pasikliauti tik atsinaujinančiosios energijos gamyba, 
todėl turime užtikrinti, kad gamtinės dujos kaip energijos šaltinis būtų naudojamos tik 
pereinamuoju laikotarpiu. Siekiant sumažinti transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekį, 
tiek keleivinį, tiek krovininį transportą būtina pakeisti e. judumu ir alternatyviaisiais degalais. 
Kadangi transportas tampa vis labiau priklausomas nuo elektros energijos gamybos, mums 
reikia užtikrinti energijos tiekimo saugumą.

Pakeitimas 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrovės, kurios galėjo gauti lėšų iš kitų 
subjektų prieš gaudamos lėšų iš TPF, 
informuoja Komisiją apie lėšų iš kitų 
subjektų kilmę ir kiekį.

Or. en
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Pakeitimas 176
Ondřej Kovařík

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.

Or. en

Pakeitimas 177
Marian-Jean Marinescu

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, 
kategorijoms remiantis pagal 7 straipsnį 
parengtais teritoriniais teisingos pertvarkos 
planais, Komisijos patvirtintais kaip 
programos arba programos pakeitimo dalis. 
Programuojamais ištekliais finansuojama 
viena ar kelios konkrečios programos 
arba vienas ar keli programos prioritetai.

Or. en

Pakeitimas 178
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
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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.

Or. en

Pakeitimas 179
Andor Deli

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 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.

Or. en

Pakeitimas 180
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

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

2. TPF programos ar 
prioritetai finansuojami TPF ištekliais, 
kuriuos sudaro visi ar dalis TPF 
asignavimo valstybėms narėms ir ištekliai, 
pervesti pagal Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] [21(1)] straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 181
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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 kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų regiono, 
vietos ir kitomis 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 bei poveikis teritorinei 
sanglaudai, 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. 
Teritoriniuose planuose taip pat turėtų 
būti atsižvelgiama į nedarbo lygį 
paveiktose teritorijose, ypač jaunimo 
tarpe, kartu su kitais demografiniais 
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iššūkiais, pavyzdžiui, gyventojų skaičiaus 
mažėjimu.

_________________ _________________
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).

Or. es

Pakeitimas 182
Ondřej Kovařík

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 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, poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus ir 
sektorių, kurių produktai yra paveikti 
perėjimo prie ES poveikio klimatui 
neutralumo.

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

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

Or. en

Pakeitimas 183
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 kartu su 
atitinkamomis susijusių teritorijų valdžios 
institucijomis, įskaitant vietos ir regiono 
valdžios institucijas, 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. 
TPF netaikomos teminės reikiamos 
sąlygos. 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.

_________________ _________________
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).
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Or. en

Pakeitimas 184
Ciarán Cuffe

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 ir vietos 
suinteresuotaisiais asmenimis 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, darbo 
rinkos 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 185
Carles Puigdemont i Casamajó
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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 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. Šie regionai 
gali sudaryti nuo 2 iki 6 tarpusavio 
junginių. 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 186
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 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 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 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 187
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

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 
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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.

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 kietojo 
iškastinio kuro gamybos ir naudojimo 
sektoriuje ir poreikio pertvarkyti šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis taršiausių 
pramonės įrenginių gamybos procesus.

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 188
Ciarán Cuffe

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 lygmeniu aprašymas, įskaitant 
konkrečią visų rūšių iškastinio kuro 
atsisakymo datą ir anglių atsisakymo 
datą iki 2030 m., taip pat tikslų tvarkaraštį 
su konkrečiais pagrindinių pertvarkos 
etapų 2030 m. tarpiniais tikslais, 
atitinkantį naujausią nacionalinio 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plano (toliau – NEKSVP) versiją bei 
poreikį transporto sektoriuje 
visiškai atsisakyti iškastinio kuro;

Or. en
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Pakeitimas 189
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 190
Marian-Jean Marinescu

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 iki 2050 m. ekonomikos proceso 
nacionaliniu lygmeniu aprašymas, įskaitant 
pagrindinių naujausią nacionalinio 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
plano (toliau – NEKSVP) versiją 
atitinkančių tokios pertvarkos etapų 
tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 191
Rovana Plumb

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

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

Or. en

Pagrindimas

Teisingos teritorinės pertvarkos planai turėtų būti tvirtinami tik tuo atveju, jei juose aiškiai 
įsipareigota iki 2050 m. ES neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 2030 m. pasiekti savo 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus, kaip 2019 m. gruodžio 12 d. pabrėžė Europos 
Vadovų Taryba.

Pakeitimas 192
Ondřej Kovařík

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;

Or. en

Pakeitimas 193
Ciarán Cuffe

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 

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
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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;

tausiai energiją ir išteklius naudojančios 
žiedinės neutralaus poveikio klimatui 
kylančius socialinio, poveikio darbo 
rinkai, ekonominio poveikio ir poveikio 
aplinkai uždavinius ir papildomą naudą, 
visų pirma sveikatai ir gerovei, vertinimas, 
nustatant galimą paveiktų ir prarastų darbo 
vietų skaičių. Taip pat potencialių darbo 
vietų skaičių ir kitas socialines pasekmes, 
vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., 
susijusius su perėjimu prie nulinio 
išmetimo ir iškastinio kuro naudojimo 
arba veiklos, kurią vykdant išmetama 
daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
nutraukimu tose teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 194
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos kylančius 
socialinio, ekonominio poveikio ir 
poveikio aplinkai uždavinius, vertinimas, 
nustatant galimą paveiktų verslų ir darbo 
vietų bei prarastų darbo vietų skaičių, 
vystymosi poreikius ir tikslus iki 2030 m., 
susijusius su šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršios veiklos 
pertvarkymu arba nutraukimu ir būdai, 
kaip padėti įmonėms, kurių veiklą ši 
pertvarka sustabdė, persikvalifikuoti arba 
perorientuoti savo verslo veiklą tose 
teritorijose;

Or. ro
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Pakeitimas 195
Ondřej Kovařík

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 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 
arba veiklos, kurios produktai yra paveikti 
perėjimo prie ES poveikio klimatui 
neutralumo tose teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 196
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 197
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 198
Marian-Jean Marinescu

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 

c) pertvarkos uždavinių, kylančių 
labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, 
įskaitant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
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 
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teritorijose; teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 199
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos 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;

Or. es

Pakeitimas 200
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie vien 
atsinaujinančiąja energija pagrįstos, itin 
tausiai išteklius ir energiją naudojančios 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kylančius socialinius, 
ekonominius ir poveikio aplinkai bei darbo 
rinkai uždavinius ir galimybes aprašymas 
ir išsamus suplanuotų veiksmų sąrašas;

Or. en
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Pakeitimas 201
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) numatomo TPF paramos indėlio 
sprendžiant dėl perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. 
kylančius socialinius, ekonominius ir 
poveikio aplinkai uždavinius aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 202
Ciarán Cuffe

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jo derėjimo su kitomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ar 
teritorinėmis strategijomis ir planais, taip 
pat su atitinkamomis Sąjungos 
strategijomis (Europos žaliuoju kursu ir 
Europos socialinių teisių ramsčiu) ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslu, 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 203
Ciarán Cuffe

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) atitinkamo regiono išsamus įvairių 
partnerių ir suinteresuotųjų subjektų, su 
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kuriais konsultuotasi ir kurie atstovauja 
atitinkamoje teritorijoje gyvenantiems 
asmenims, visų pirma darbuotojams, 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 204
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 205
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems 
apyvartiniams taršos leidimams suteikti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB, ir jei tos 
investicijos reikalingos siekiant apsaugoti 
didelį skaičių darbo vietų;

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;

Or. en

Pakeitimas 206
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) 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;

Or. en

Pakeitimas 207
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) kai parama teikiama siekiant 
pereinamuoju laikotarpiu įgyvendinti 
technologijas, kuriomis siekiama 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, tyrimai, iš kurių 
matyti, kokią naudą teikia išsaugotos 
darbo vietos, palyginant su išmetamo dujų 
kiekio sumažinimo nauda;

Or. en
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Pakeitimas 208
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 209
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antros pastraipos j punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) išsamus konkrečių plane numatytų 
veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis.

Or. en

Pakeitimas 210
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Rengiant ir įgyvendinant 
teritorinius teisingos pertvarkos planus 
dalyvauja atitinkami partneriai pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] [6] 
straipsnį. Deramas dėmesys bus skiriamas 
konsultacijoms su paveiktos teritorijos 
vietos bendruomene, o Teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane bus aiškiai 
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nurodytos tokių konsultacijų sąlygos ir 
rezultatai, o taip pat tai, kokiu mastu šie 
rezultatai įtraukiami į planą.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi artumo ir bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros principų, labai svarbu į konsultacijas įtraukti gyventojus, nes ši bendruomenė 
patiria neigiamą pertvarkos poveikį ir turėtų gauti naudos iš tokios pertvarkos rezultatų.

Pakeitimas 211
Ondřej Kovařík

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.

Or. en

Pakeitimas 212
Andor Deli

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, NEKSVP.
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Or. en

Pagrindimas

Europos socialinių teisių ramstis valstybėms narėms nėra teisiškai privalomas.

Pakeitimas 213
Ciarán Cuffe

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 ir pigiausius maršrutus.

Or. en

Pakeitimas 214
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teritoriniai teisingos pertvarkos planai 
rengiami visomis oficialiosiomis ir 
regioninėmis valstybių narių kalbomis. 
Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
rengiant teritorinius teisingos pertvarkos 
planus būtų vartojamos visos Sąjungos 
kalbos.

Or. en

Pakeitimas 215
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produkto rodikliams nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2024-iesiems 
metams nustatytos tarpinės reikšmės ir 
2029-iesiems metams nustatytos siektinos 
reikšmės yra sumuojamos. Po to, kai 
Komisija patvirtina pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] [14 straipsnio 2 dalį] 
pateiktą prašymą iš dalies pakeisti 
programą, siektinos reikšmės 
neperžiūrimos.

2. Produkto rodikliams nustatoma 
nulinė pradinė reikšmė. 2029 metams 
nustatyti tikslai turi būti suvestiniai. Po to, 
kai Komisija patvirtina pagal Reglamento 
(ES) [naujasis BNR] [14 straipsnio 2 dalį] 
pateiktą prašymą iš dalies pakeisti 
programą, siektinos reikšmės 
neperžiūrimos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą produkto rodikliai nustatomi kartu su 2024 ir 2029 m. orientyrais. Jei vienas 
ar daugiau orientyrų nepasieks bent 65 proc., TPF dotacija bus sumažinta. Kyla klausimas, 
ar 2024 m. bus išmatuojamų rezultatų.

Pakeitimas 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Geroji patirtis ir įgyta patirtis

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
gerąja praktika būtų dalijamasi tarp 
NUTS 3 lygio regionų arba tarp nuo 
dviejų iki šešių jų tarpusavio junginių.
Komisija ir valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad būtų dalijamasi tiek 
teigiama, tiek neigiama patirtimi, įgyta 
įgyvendinant teritorinius teisingos 
pertvarkos planus.

Or. en
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Pakeitimas 217
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Finansinės pataisos

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

Or. en

Pakeitimas 218
Paolo Borchia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos veiklos rezultatų ataskaitą, 
padaro išvadą, kad nepavyko pasiekti bent 
65 proc. TPF išteklių keliems produkto ar 
rezultato rodikliams nustatytos siektinos 
reikšmės, ji gali atlikti finansines pataisas 
pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[98] straipsnį proporcingai pasiektiems 
rezultatams sumažindama TPF paramą 
atitinkamam prioritetui. Tačiau jei 
nepavyksta pasiekti bent 65 proc. vienam 
produkto ar rezultato rodikliui nustatyto 
tikslo, TPF parama nėra mažinama, jei 
bendri veiklos rezultatai pagal šį 
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reglamentą laikomi patenkinamais.

Or. en

Pakeitimas 219
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 220
Paolo Borchia

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data].

2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 221
Carles Puigdemont i Casamajó
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Bendras įvertinimas

Komisija, padedama NUTS 3 lygio 
regionų ir nuo dviejų iki šešių jų 
tarpusavio junginių pateiktos 
informacijos, įvertina, kaip įgyvendinami 
teritoriniai teisingo perėjimo planai.
Komisija taip pat atsižvelgia į Parlamento 
ataskaitas dėl TPF.
Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia bendrą TPF ir teritorinių 
teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo 
visoje Sąjungoje įvertinimą, siekdama 
padaryti galimus dabartinio reglamento 
pakeitimus, atsižvelgdama į gerąją patirtį, 
Parlamento ataskaitas apie TPF ir 
regionų, įgyvendinusių teritorinius 
teisingos pertvarkos planus, patirtį.

Or. en

Pakeitimas 222
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

Kiekvienos valstybės narės finansinis 
paketas nustatomas šiais etapais:

6,5 mlrd. EUR sumą iš Teisingos 
pertvarkos fondo išteklių valstybės narės 
pasidalija taip:

Or. en



AM\1207831LT.docx 115/117 PE650.571v02-00

LT

Pagrindimas

Didžioji TPF išteklių dalis, t. y. 6,5 mlrd. EUR, turėtų būti paskirstyta pagal Komisijos 
pasiūlytą skaičiavimo metodą. Tačiau likusi 1 mlrd. EUR suma turėtų būti skirta toms 
valstybėms narėms, kurios iki 2017 m. gerokai – bent 30 proc. – sumažino savo išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taigi 150 proc. viršijo strategijos „Europa 2020“ 
20 proc. tikslą.

Pakeitimas 223
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Kiekvienos valstybės narės dalis 
apskaičiuojama kaip dalių, nustatytų pagal 
toliau nurodytus kriterijus, svertinė suma, 
ir pritaikomi nurodyti koeficientai:

a) Kiekvienos valstybės narės dalis 
apskaičiuojama kaip dalių, nustatytų pagal 
toliau nurodytus kriterijus, apskaičiuotų 
kaip 2015-2017 m. periodo vidurkis 
svertinė suma, ir pritaikomi nurodyti 
koeficientai:

Or. en

Pakeitimas 224
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) nedarbo lygis, ypač jaunimo tarpe;

Or. es

Pakeitimas 225
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punkto v a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) demografinės problemos, su 
kuriomis susiduria nukentėjusios 
teritorijos, pavyzdžiui, gyventojų skaičiaus 
mažėjimas.

Or. es

Pakeitimas 226
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Asignavimai, gauti taikant a 
punktą, koreguojami siekiant užtikrinti, 
kad nė viena valstybė narė negautų 
didesnės nei 3 mlrd. EUR sumos. 3 mlrd. 
EUR vienai valstybei narei viršijančios 
sumos perskirstomos proporcingai visų 
kitų valstybių narių asignavimams. 
Atitinkamai perskaičiuojamos valstybių 
narių dalys.

Or. en

Pakeitimas 227
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likę 1 mlrd. EUR iš Teisingos pertvarkos 
fondo išteklių turėtų būti naudojami kaip 
kompensavimo mechanizmas valstybėms 
narėms, kurios, remdamosi savo 
nacionaline apskaita, iki 2017 m. 
palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu bent 
30 proc. sumažino bendrą išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
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taigi 2020 m. ES išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslą viršijo bent 
150 proc. Šios valstybės narės pasidalija 
1 mlrd. EUR, remdamosi 2017 m. jų 
bendro išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio santykiu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į ankstesnes išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
pastangas, taigi anksčiau tikslą pasiekusioms valstybėms narėms skiriama mažesnė išteklių 
dalis. Tuo pačiu metu ji teikia pirmenybę valstybėms narėms, kurios tokių rezultatų neparodė. 
Šiuo pakeitimu įvedamas kompensavimo mechanizmas, kuriuo siekiama iš naujo subalansuoti 
šią ganėtinai neteisingą pasiūlymo savybę. Kompensavimo mechanizmas suteiktų papildomų 
išteklių devynioms valstybėms narėms, iš kurių aštuonios yra vienos skurdžiausių Europos 
Sąjungoje.


