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9.1.2019 A8-0482/25 

Pakeitimas 25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) valstybių narių ekonomikai 

skubiai reikalingas viešųjų investicijų 

planas, skirtas socialinei, ekonominei ir 

teritorinei sanglaudai kurti ir visuminei 

paklausai bei investicijoms į viešąją 

infrastruktūrą didinti, kad šios vėliau 

galėtų ir turėtų paskatinti ir sustiprinti 

privačiąsias investicijas. Tik tokio 

pobūdžio planas gali padėti veiksmingai 

atgaivinti augimą, kovoti su nedarbu ir 

socialiniais, ekonominiais ir teritoriniais 

skirtumais. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Pakeitimas 26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, 

Sąjungos ekonomikos augimo tvarumą, 

socialinį atsparumą ir įtraukumą, taip pat 

Sąjungos kapitalo rinkų integruotumą, 

įskaitant sprendimus, kuriais būtų 

siekiama mažinti jų susiskaidymą, ir 

Sąjungos įmonėms skirtų finansavimo 

šaltinių įvairinimą. Šiuo tikslu iš jo turėtų 

būti remiami techniškai ir ekonomiškai 

perspektyvūs projektai, nustatant skolos, 

rizikos pasidalijimo ir kapitalo priemonių, 

pagrįstų Sąjungos biudžeto garantija ir 

įgyvendinančiųjų partnerių įnašais, 

panaudojimo gaires. „InvestEU“ fondas 

turėtų veikti atsižvelgiant į paklausą, 

tačiau kartu jo teikiama parama turėtų 

būti siekiama prisidėti prie Sąjungos 

politikos tikslų įgyvendinimo; 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti ne 

tik sumažinti gamybos pajėgumų ir 

ekonominio vystymosi skirtumus, bet ir 

pasiekti socialinės ir teritorinės 

sanglaudos tikslus. Šiuo tikslu iš jo turi 

būti remiami projektai, kuriais 

prisidedama prie pramonės plėtros, 

mokslinių tyrimų ir plėtros, pirminių 

sektorių ir socialinės pažangos, kuriais 

skatinamas aukštos kokybės viešųjų 

paslaugų teikimas, be kita ko, švietimo, 

sveikatos, kultūros, pagrindinių 

sanitarinių paslaugų ir atliekų tvarkymo, 

transporto, ryšių ir energetikos 

sektoriuose, kurie kuria stabilias teisėmis 

grindžiamas darbo vietas ir, galiausiai, 

kurie atitinka papildomumo principą 

regione (-se), kuriame (kuriuose) yra 

įgyvendinami; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Pakeitimas 27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą yra be galo svarbios 

siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 

tikslus, įskaitant 2030 m. energijos ir 

klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 

parama turėtų būti skiriama investicijoms į 

transportą, energetiką, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą ir suderinamumą su 

atitinkamomis Sąjungos programomis. 

Atsižvelgiant į grėsmes saugumui, 

investiciniais projektais, kuriems teikiama 

Sąjungos parama, turėtų būti 

atsižvelgiama į piliečių apsaugos 

viešosiose erdvėse principus. Tai turėtų 

papildyti kitų Sąjungos fondų, kaip antai 

Europos regioninės plėtros fondo, 

teikiančių paramą investicijų į viešąsias 

erdves, transportą, energetiką ir kitą 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai valstybėse narėse tiek 

viešajame, tiek privačiajame sektoriuje per 

finansų krizę apribojo valstybių narių 

galimybes skatinti tvarų augimą, 

konkurencingumą ir konvergenciją. 

Didelės investicijos į valstybių narių 

infrastruktūrą yra be galo svarbios siekiant 

įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 

įskaitant 2030 m. energijos ir klimato 

tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo parama 

turi būti skiriama investicijoms į 

transportą, energetiką, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, reikėtų skatinti sistemingą 

investavimo procesą, kuris užtikrintų 

projektų bazės matomumą ir patenkintų 

konkrečius kiekvieno regiono ir 

kiekvienos šalies augimo ir vystymosi 

poreikius. 
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ypatingos svarbos infrastruktūrą saugumo 

komponentams, pastangas; 

Or. pt 

Pagrindimas 

Svarbiausias klausimas šiuo atveju yra patenkinti konkrečius kiekvieno regiono ir kiekvienos 

šalies, ypač tų, kurie susiduria su didžiausiais sunkumais, augimo ir vystymosi poreikius. 

Stiprėjanti manija dėl saugumo, kuri lemia Europos Sąjungos veiksmus ir politiką, šiais 

laikais ypač pastebima ir jau kelia grėsmę mūsų teisėms ir laisvėms, prisidengiant 

visuomenės saugumo pretekstu ir tyčia nuslepiant pagrindinį pavojų joms keliančius šaltinius. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Pakeitimas 28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18a) „InvestEU“ fondas garantuos 

sąžiningą ir subalansuotą investicijų 

paskirstymą įvairioms ES valstybėms 

narėms ir regionams; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Pakeitimas 29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Sąjungos konkurencingumo, 

įskaitant inovacijas ir skaitmeninimą, 

a) valstybių narių vidaus ir 

tarpusavio ekonominio ir teritorinio 

vystymosi ir sanglaudos, įskaitant pirminio 

ir antrinio sektoriaus vystymąsi ir 

gamybos pajėgumus, be kita ko, mokslinių 

tyrimų ir plėtros srityje, taip pat prie 

vietos, regioninės, nacionalinės ir 

tarptautinės transporto infrastruktūros 

tvirtumo, taip užtikrinant, kad būtų 

skiriama lėšų viešosioms investicijoms į 

viešųjų gėrybių ir paslaugų teikimą, ypač 

sanitarijos ir atliekų tvarkymo, transporto, 

ryšių ir energetikos sektoriuose; 

Or. pt 



 

AM\1173567LT.docx  PE631.636v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0482/30 

Pakeitimas 30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Sąjungos ekonomikos tvarumo ir 

jos augimo, 

b) valstybių narių ekonomikos 

tvarumo ir jos augimo, įskaitant konkrečių 

kiekvieno regiono ir kiekvienos šalies 

poreikių tenkinimą, ypatingą dėmesį 

skiriant valstybėms narėms, kurios 

susiduria su didžiausiais sunkumais 

pasitelkti investicijoms reikalingus 

išteklius, ir užtikrinant, kad būtų 

tausojama aplinka ir skatinama biologinė 

įvairovė; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Pakeitimas 31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Sąjungos socialinio atsparumo ir 

įtraukumo, 

c) socialinės sanglaudos, taip pat ir 

prie darbo vietų, kuriose paisoma 

darbuotojų teisių, skatinimo ir visuotinės 

galimybės naudotis aukštos kokybės 

viešosiomis paslaugomis ir socialinės 

pažangos, užtikrinant, kad būtų skirta 

lėšų viešosioms investicijoms į švietimo, 

sveikatos priežiūros ir kultūros sektorius; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Pakeitimas 32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Programa „InvestEU“ turi būti 

užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc. 

išmokėtų investicijų būtų skirta pagal 

geografinius ir sanglaudos kriterijus 

siekiant užtikrinti, kad visos valstybės 

narės galėtų pasinaudoti šiuo fondu tokiu 

būdu, kuris būtų atvirkščiai proporcingas 

jų socialinio ir ekonominio išsivystymo 

lygiui. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Pakeitimas 33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) MVĮ politikos liniją – tai apima 

MVĮ ir, tinkamai pagrįstais atvejais, mažų 

vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybes 

gauti finansavimą, 

c) MVĮ politikos liniją – tai apima 

labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 

galimybes gauti finansavimą; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Pakeitimas 34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekvieną 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą politikos liniją sudaro du 

skyriai, kuriais konkrečios rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos 

sprendžiamos taip: 

1. Kiekvienos 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytos politikos linijos tikslas – 

patenkinti poreikius, susijusius su 

viešosiomis investicijomis, gamybos 

pajėgumų trūkumais, gamybos priemonių 

senėjimu, konkrečios rinkos 

nepakankamumu arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problema, taip: 

Or. pt 

 

 


