
 

AM\1173540LT.docx  PE631.636v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

10.1.2019 A8-0482/3 

Pakeitimas 3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) programa „InvestEU“ turėtų 

suteikti galių piliečiams ir 

bendruomenėms, norintiems investuoti į 

tvaresnę, nuo iškastinio kuro 

nepriklausančią visuomenę, įskaitant 

energetikos pertvarką. Kadangi pagal 

[peržiūrėtą Atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos direktyvą] ir [persvarstytą 

Elektros energijos direktyvą] dabar 

pripažįstama ir teikiama parama 

atsinaujinančių išteklių naudojimui ir 

piliečių energetikos bendruomenėms ir iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartotojams, kaip 

pagrindiniams Sąjungos energetikos 

pertvarkos dalyviams, programa 

„InvestEU“ turėtų padėti šiems 

subjektams dalyvauti rinkoje; 

Or. en 



 

AM\1173540LT.docx  PE631.636v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

10.1.2019 A8-0482/4 

Pakeitimas 4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) valstybės narės skyrius turėtų būti 

sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 

garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 

galima naudoti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų lėšas. 

Tokiu derinimu siekiama, pasinaudojant 

aukštu Sąjungos kredito reitingu, 

paskatinti nacionalines ir regionines 

investicijas, ir kartu, taikant Komisijos 

pagal netiesioginio valdymo principą 

suteiktą garantiją, užtikrinti nuoseklų 

neapibrėžtųjų įsipareigojimų rizikos 

valdymą. Sąjunga turėtų suteikti garantiją 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

numatytoms Komisijos ir 

įgyvendinančiųjų partnerių sudarytais 

valstybės narės skyriaus garantijų 

susitarimais, pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomi fondai turėtų 

suteikti garantijos atidėjinius, taikydami 

atidėjinių normą, kurią Komisija nustato 

atsižvelgdama į operacijų pobūdį ir 

atitinkamus tikėtinus nuostolius, o 

valstybė narė prisiimtų tuos nuostolius, 

kurie viršytų tikėtinus nuostolius, 

Sąjungai suteikdama kompensacinę 

garantiją. Dėl tokios tvarkos su kiekviena 

valstybe nare, savanoriškai pasirinkusia 

tokį variantą, turėtų būti susitarta 

bendruoju susitarimu dėl įnašo. 

Susitarimas dėl įnašo turėtų aprėpti vieną 

arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 

Išbraukta. 
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garantijų, numatytų įgyvendinti 

atitinkamoje valstybėje narėje. Kad 

atidėjinių normą būtų galima nustatyti 

kiekvienu konkrečiu atveju, reikės 

nukrypti nuo Reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. XXXX19 (Finansinio 

reglamento) [211 straipsnio 1 dalies]. 

Šiuo projektu taip pat numatomas 

bendras taisyklių rinkinys biudžeto 

garantijoms, remiamoms centralizuotai 

arba pagal pasidalijamojo valdymo 

principą valdomų fondų, – taip siekiama 

palengvinti jų derinimą; 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Pakeitimas 5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) „InvestEU“ konsultacijų centras 

turėtų remti tvirtos investicinių projektų 

bazės pagal kiekvieną politikos liniją 

sukūrimą. Be to, siekiant užtikrinti 

galimybę centralizuotai valdomoms 

Sąjungos programoms teikti vieno langelio 

principu pagrįstą įvairių sričių politikos 

projektų plėtojimo pagalbą, turėtų būti 

numatytas įvairius sektorius apimantis 

programos „InvestEU“ komponentas; 

(35) „InvestEU“ konsultacijų centras 

turėtų remti tvirtos investicinių projektų 

bazės pagal kiekvieną politikos liniją 

sukūrimą, užtikrindamas veiksmingą 

geografinės diversifikacijos įgyvendinimą 

siekiant prisidėti prie Sąjungos 

ekonominės, socialinės ir teritorinės 

sanglaudos tikslo ir mažinti regioninių 

skirtumus. Konsultacijų centras ypatingą 

dėmesį turėtų skirti būtinybei sujungti 

mažesnius projektus ir perkelti juos į 

didesnius portfelius. Komisija pasirašo 

susitarimus su EIB grupe ir kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais, 

siekdama juos paskirti konsultacijų centro 

partneriais. Komisija, EIB grupė ir kiti 

įgyvendinantieji partneriai turėtų 

glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 

užtikrintas veiksmingumas, sinergija ir 

veiksminga geografinė paramos aprėptis 

visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į 

gyvendinančiųjų partnerių praktinę patirtį 

ir vietos pajėgumus, taip pat į esamas 

struktūras, kaip antai Europos 

investavimo konsultacijų centras. Be to, 

siekiant užtikrinti galimybę centralizuotai 

valdomoms Sąjungos programoms teikti 

vieno langelio principu pagrįstą įvairių 

sričių politikos projektų plėtojimo pagalbą, 

turėtų būti numatytas įvairius sektorius 

apimantis programos „InvestEU“ 

komponentas; 
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Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Pakeitimas 6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. V ir VI skyriuose nustatytoms 

priemonėms įgyvendinti skirtas finansinis 

paketas – 525 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis). 

3. V ir VI skyriuose nustatytoms 

priemonėms įgyvendinti skirtas finansinis 

paketas – 725 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis). 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš ankstesnės patirties, įgytos iš ESIF I ir II, matyti, kad konsultacijų centrai buvo itin svarbūs 

subjektai, teikę investavimo projektų rengėjams tvarumo gaires ir taip pat skatinę mažesnių 

projektų susitelkimą į didesnius, platesnio užmojo projektus. Todėl siūlome padidinti 

konsultacijų centrų biudžetą (V skyrius). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Pakeitimas 7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 

kad bent 50 proc. investicijų pagal tvarios 

infrastruktūros politikos liniją būtų 

prisidedama siekiant Sąjungos tikslų 

klimato ir aplinkos srityje. 

5. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 

kad: 

a) bent 80 proc. investicijų pagal tvarios 

infrastruktūros politikos liniją būtų 

reikšmingai prisidedama siekiant Sąjungos 

tikslų klimato ir aplinkos srityje, kaip 

numatyta Paryžiaus susitarime; 

b) bent 10 proc. investicijų pagal tvarios 

infrastruktūros politikos liniją padėtų 

siekti Sąjungos tikslo iki 2050 m. 

sumažinti kelių eismo įvykiuose žuvusių ir 

sunkiai sužalotų asmenų skaičių iki nulio 

ir renovuoti geležinkelių ir kelių tiltus ir 

tunelius, kad jie būtų saugūs; 

c) bent 35 proc. investicijų pagal 

mokslinių tyrimų, inovacijų ir 

skaitmeninimo politikos liniją padėtų 

siekti programos „Europos horizontas“ 

tikslų; 

d) didelė dalis MVĮ ir vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms pagal MVĮ 

politikos liniją suteikiamų garantijų būtų 

skiriamos novatoriškoms MVĮ remti. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Pakeitimas 8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a straipsnis 

 Papildomumas 

 Šiame reglamente papildomumas – 

„InvestEU“ fondo parama operacijoms, 

kuriomis sprendžiamos Sąjungos masto ir 

(arba) valstybei narei būdingos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, įskaitant 

ilgalaikę investicijų grąžą arba didesnės 

rizikos finansavimo poreikius projektams, 

teikiantiems ilgalaikės naudos aplinkai ir 

visuomenei, ir kurių įgyvendinantieji 

partneriai nebūtų galėję įvykdyti 

laikotarpiu, per kurį galima pasinaudoti 

ES garantija, arba to nebūtų buvę galima 

atlikti tokiu pat mastu be „InvestEU“ 

fondo teikiamos paramos. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Pakeitimas 9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nesutinkame, kad ištekliai pagal sanglaudos politiką būtų perskirti „InvestEU“ fondui. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Pakeitimas 10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. „InvestEU“ fondo lėšomis 

neremiama veikla, susijusi su iškastinio 

kuro gamyba, perdirbimu, platinimu, 

saugojimu ar deginimu arba CO2 

išmetančio transporto infrastruktūra; 

Or. en 

 


