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Pakeitimas 574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių 

atstovai, o kitą – valstybių narių atstovai. 

1. Komisijai ir valdančiajai tarybai 

pataria patariamoji taryba, kurią sudaro po 

vieną kiekvieno įgyvendinančiojo 

partnerio atstovą, po vieną kiekvienos 

valstybės narės atstovą, vienas EIB 

atstovas, vienas Komisijos atstovas ir po 

vieną Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komiteto paskirtą ekspertą iš visų 

politikos linijų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu turėtų būti užtikrinta, kad būtent nurodytos sudėties patariamoji taryba 

patartų Komisijai ir valdančiajai tarybai. 

 

Pakeitimas 575 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

o kitą – valstybių narių atstovai. 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

o kitą – valstybių narių atstovai ir Europos 

Parlamento susijusių komitetų nariai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 576 
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Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

o kitą – valstybių narių atstovai. 

1. Iniciatyviniam komitetui pataria 

patariamoji taryba, kuri yra dviejų sudėčių: 

vieną sudaro įgyvendinančiųjų partnerių 

atstovai, o kitą – valstybių narių atstovai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

o kitą – valstybių narių atstovai. 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

o kitą – valstybių narių atstovai. Abiejų 

sudėčių taryboje siekiama užtikrinti jos 

narių lyčių pusiausvyrą.  

Or. en 

 

Pakeitimas 578 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija, bendradarbiaudama su 

EIB grupe, papildo šį reglamentą, 

parengdama rizikos vertinimo metodiką. 

Tokią rizikos vertinimo metodiką sudaro:  

 a) rizikos vertinimo klasifikacija, siekiant 
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užtikrinti nuoseklų standartinį visų 

operacijų tvarkymą nepriklausomai nuo 

įstaigos tarpininkės; 

 b) metodika, pagal kurią vertinama vertės 

pokyčio rizika ir įsipareigojimų 

nevykdymo tikimybė, pagrįsta aiškiais 

statistiniais metodais, įskaitant aplinkos 

apsaugos, socialinius ir valdymo (ASV) 

kriterijus; 

 c) metodas, pagal kurį vertinama pozicija 

esant įsipareigojimų neįvykdymui ir 

nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo, 

atsižvelgiant į finansavimo vertę, projekto 

riziką, grąžinimo terminus, užstatus ir 

kitus susijusius rodiklius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 579 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Susijusių komitetų paskirtų 

Europos Parlamento narių kadencija 

trunka dvejus su puse metų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 580 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisijai atstovaujama abiejų 

sudėčių patariamojoje taryboje. 

3. Po vieną nepriklausomą ekspertą 

kiekvienai politikos linijai atstovauja 
abiejų sudėčių patariamojoje taryboje. 



 

PE630.411v01-00 6/128 AM\1168409LT.docx 

LT 

Komisija, paskelbdama atvirą kvietimą 

teikti paraiškas, atrenka nepriklausomus 

ekspertus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 581 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Patariamosios tarybos, kurią sudaro 

įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

posėdžiui bendrai pirmininkauja Komisijos 

atstovas ir Europos investicijų banko 

paskirtas atstovas. 

Abiejų sudėčių patariamajai tarybai 
pirmininkauja Komisijos atstovas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 582 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Patariamosios tarybos, kurią sudaro 

įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

posėdžiui bendrai pirmininkauja Komisijos 

atstovas ir Europos investicijų banko 

paskirtas atstovas. 

Patariamosios tarybos, kurią sudaro 

įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

posėdžiui pirmininkauja Komisijos 

atstovas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 583 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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17 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijos atstovas yra patariamosios 

tarybos, kurią sudaro valstybių narių 

atstovai, posėdžio pirmininkas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 584 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Patariamoji taryba pasiūlo Komisijai I 

priede nurodytų sumų paskirstymo 

pakeitimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies 3 b pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Patariamoji taryba nuolat konsultuojasi 

su susijusiais suinteresuotaisiais 

subjektais, visų pirma su pilietinės 

visuomenės atstovais, socialiniais 

partneriais, viešosios valdžios 

institucijomis, bendrais investuotojais, 

nepriklausomais ekspertais ir švietimo, 

mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigomis, 

kad aptartų investicijų politikos, kuri 

vykdoma pagal šį reglamentą, strateginę 

kryptį ir įgyvendinimą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 586 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) Komisijai teikia konsultacijas 

rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų 

klausimais; 

ii) Iniciatyviniam komitetui teikia 

konsultacijas rinkos nepakankamumo ir 

neoptimalios investavimo aplinkos bei 

rinkos sąlygų klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 587 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) Komisijai teikia konsultacijas 

rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų 

klausimais; 

ii) Komisijai teikia konsultacijas 

Sąjungos lygmens ir (arba) tik 

konkrečiose valstybėse narėse atsiradusio 

rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų 

klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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ii) Komisijai teikia konsultacijas 

rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų 

klausimais; 

ii) Komisijai teikia konsultacijas 

rinkos ir koordinavimo nepakankamumo ir 

neoptimalios investavimo aplinkos bei 

rinkos sąlygų klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punkto ii a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iia) skatina koordinavimą ir keitimąsi 

geriausia patirtimi, kad supaprastintų 

Komisijos vaidmenį užtikrinant vienodą 

skirtingų įgyvendinančiųjų partnerių 

programos „InvestEU“ įgyvendinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 590 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies b punkto i papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) informuoja valstybes nares apie 

„InvestEU“ fondo įgyvendinimą; 

i) informuoja valstybes nares apie 

„InvestEU“ fondo įgyvendinimą pagal 

kiekvieną liniją; 

Or. en 

 

Pakeitimas 591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Išsamūs patariamosios tarybos 

posėdžių protokolai skelbiami viešai tam 

skirtame tinklalapyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 592 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17a straipsnis 

 Iniciatyvinis komitetas 

 1. „InvestEU“ fondą valdo iniciatyvinis 

komitetas, kuris, siekdamas pasinaudoti 

ES garantija, priima sprendimus 

laikydamasis 3 straipsnyje išdėstytų 

bendrų tikslų. 

 2. Iniciatyvinis komitetas: 

 a) susideda iš septynių narių: tris skiria 

Komisija, vieną – įgyvendinančiųjų 

partnerių atstovų sudėties patariamoji 

taryba, vieną – Europos investicijų 

bankas, o du ekspertus, kurie yra 

balsavimo teisės neturintys nariai, skiria 

Europos Parlamentas. Tie ekspertai 

nesiekia gauti nurodymų iš Sąjungos 

institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, 

kurios nors valstybės narės Vyriausybės 

ar kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų ir jų 

nurodymais nesivadovauja, o veiklą vykdo 

visiškai nepriklausomai. Ekspertai savo 

pareigas vykdo nešališkai ir paisydami 

„InvestEU“ fondo interesų; 

 b) iš balsavimo teisę turinčių savo narių 

išrenka pirmininką trejų metų kadencijai, 

kuri gali būti vieną kartą atnaujinta; 
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 c) aptaria visų narių pozicijas ir kuo 

labiau į jas atsižvelgia; Jei nariai negali 

susitarti dėl bendros pozicijos, 

iniciatyvinis komitetas savo sprendimus 

priima balsavimo teisę turinčių jo narių 

vieningu balsavimu. Iniciatyvinio 

komiteto posėdžių protokoluose išsamiai 

išdėstomos visų narių pozicijos. 

 3. Iniciatyvinis komitetas užtikrina, kad 

strateginė „InvestEU“ orientacija atitiktų 

3 straipsnyje išdėstytus tikslus ir kad 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitiktų Sąjungos teisę ir politiką. 

Iniciatyvinis komitetas, vykdydamas savo 

užduotis, numatytas šiame reglamente, 

siekia tik šiame reglamente nustatytų 

tikslų. 

 4. Iniciatyvinis komitetas nustato veiklos 

politiką ir procedūras, kurių reikia 

„InvestEU“ veikimui, ir taisykles, 

taikomas veiklai su investavimo 

platformomis ir nacionaliniais 

skatinamąjį finansavimą teikiančiais 

bankais ar institucijomis. 

 5. Iniciatyvinis komitetas Investicijų 

komitetui parengia siūlomų finansavimo 

ir investavimo operacijų rezultatų 

suvestinę. Rezultatų suvestinėje visų 

pirma įvertinama: 

 a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 b) nauda galutiniams gavėjams; 

 c) tinkamumo kriterijų laikymasis. 

 Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

Iniciatyviniam komitetui pateikia tinkamą 

ir suderintą informaciją, kad jis galėtų 

parengti rezultatų suvestinę. 

 6. Iniciatyvinis komitetas nuolat 

konsultuojasi su susijusiais 

suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma 

su bendrais investuotojais, viešosios 

valdžios institucijomis, ekspertais, 

švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų 
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įstaigomis, atitinkamais socialiniais 

partneriais ir pilietinės visuomenės 

atstovais, dėl investicijų politikos, kuri 

vykdoma pagal šį reglamentą, krypties ir 

įgyvendinimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 593 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17a straipsnis 

 Valdančioji taryba 

 Valdančiąją tarybą sudaro aštuoni nariai: 

keturis skiria Europos Komisija, du 

ekspertus – Europos Parlamentas, o du 

narius skiria EIB grupė. 

 Visi valdančiosios tarybos nariai turi 

balsavimo teisę. 

 Valdančiosios tarybos sprendimai turėtų 

būti priimami bendru sutarimu ir 

laikantis šio reglamento nuostatų. 

 Valdančiosios tarybos patvirtinti jos 

posėdžių protokolai skelbiami viešai. 

 Valdančioji taryba nuolat rengia 

konsultacinius posėdžius su atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 

bendrus investuotojus, viešosios valdžios 

institucijas, ekspertus, švietimo ir 

mokslinių tyrimų įstaigas, socialinius 

partnerius ir pilietinės visuomenės 

atstovus, dėl pagal „InvestEU“ vykdomos 

investicijų politikos krypties ir 

įgyvendinimo. 

Or. en 
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Pakeitimas 594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17a straipsnis 

 Rizikos vertinimo metodika 

 1. Bendradarbiaudama su EIB grupe ir 

pasikonsultavusi su patariamąja taryba, 

kurią sudaro įgyvendinantieji subjektai, 

Komisija papildo šį reglamentą, 

parengdama rizikos vertinimo metodiką. 

Tokią rizikos vertinimo metodiką sudaro: 

 a) rizikos vertinimo klasifikacija, siekiant 

užtikrinti nuoseklų standartinį visų 

operacijų tvarkymą nepriklausomai nuo 

įstaigos tarpininkės; 

 b) metodika, pagal kurią vertinama vertės 

pokyčio rizika ir įsipareigojimų 

nevykdymo tikimybė, pagrįsta aiškiais 

statistiniais metodais, įskaitant aplinkos 

apsaugos, socialinius ir valdymo (ASV) 

kriterijus; 

 c) metodas, pagal kurį vertinama pozicija 

esant įsipareigojimų neįvykdymui ir 

nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo, 

atsižvelgiant į finansavimo vertę, projekto 

riziką, grąžinimo terminus, užstatus ir 

kitus susijusius rodiklius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17a straipsnis 
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 Rizikos vertinimo kriterijai 

 Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 

su EIB grupe kaip pagrindine 

įgyvendinančiąja partnere ir derindama 

veiksmus su kitais įgyvendinančiaisiais 

partneriais, papildo šį reglamentą, 

parengdama rizikos vertinimo kriterijus, 

kuriais siekiama prisidėti prie programos 

nuoseklumo ir veiksmingos naudojantis 

„InvestEU“ fondu atliekamų veiksmų 

analizės ir palyginimo. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EIB grupe kaip 

pagrindine įgyvendinančiąja partnere ir derindama veiksmus su kitais įgyvendinančiaisiais 

partneriais, papildytų šį reglamentą, parengdama rizikos vertinimo kriterijus, kuriais 

siekiama prisidėti prie programos nuoseklumo ir veiksmingos naudojantis „InvestEU“ fondu 

atliekamų veiksmų analizės ir palyginimo. 

 

Pakeitimas 596 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17b straipsnis 

 Valdančioji taryba 

 1. „InvestEU“ fondą valdo valdančioji 

taryba, kuri, siekdama pasinaudoti ES 

garantija, laikydamasi 3 straipsnyje 

išdėstytų bendrų tikslų, nustato: 

 a) „InvestEU“ fondo strateginę kryptį; 

 b) „InvestEU“ fondo veikimui būtiną 

veiklos politiką ir procedūras; 

 c) operacijoms su investavimo 

platformomis taikytinas taisykles. 

 2. Valdančioji taryba: 
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 a) susideda iš šešių narių: 

 i) tris narius skiria Komisija; 

 ii) vieną – Europos investicijų bankas; 

 iii) vieną narį iš įgyvendinančiųjų 

partnerių atstovų skiria patariamoji 

taryba. Tas narys negali būti EIB grupės 

atstovas; 

 iv) vieną ekspertą skiria Europos 

Parlamentas. Tas ekspertas nesiekia gauti 

nurodymų iš Sąjungos institucijų, įstaigų, 

organų ar agentūrų, kurios nors valstybės 

narės Vyriausybės ar kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais 

nesivadovauja, o veiklą vykdo visiškai 

nepriklausomai. Ekspertas savo pareigas 

vykdo nešališkai ir atsižvelgdamas į 

„InvestEU“ fondo interesus; 

 b) iš trijų Komisijos paskirtų narių 

išrenka pirmininką trejų metų kadencijai, 

kuri gali būti vieną kartą pratęsta; 

 c) aptaria visų narių pozicijas ir kuo 

labiau į jas atsižvelgia; jei nariai negali 

susitarti dėl bendros pozicijos, valdančioji 

taryba sprendimus priima savo narių 

balsų dauguma. Valdančiosios tarybos 

posėdžių protokoluose išsamiai išdėstomos 

visų narių pozicijos. Išsamūs 

valdančiosios tarybos posėdžių protokolai 

skelbiami viešai iš karto po to, kai 

valdančioji taryba juos patvirtina. Apie 

protokolų paskelbiamą nedelsiant 

pranešama Europos Parlamentui. 

 3. Valdančioji taryba pasiūlo Komisijai I 

priede nurodytų sumų paskirstymo 

pakeitimus. 

 4. Valdančioji taryba nuolat konsultuojasi 

su susijusiais suinteresuotaisiais 

asmenimis, visų pirma su bendrais 

investuotojais, valdžios institucijomis, 

ekspertais, švietimo, mokymo ir mokslinių 

tyrimų įstaigomis, atitinkamais 

socialiniais partneriais ir pilietinės 

visuomenės atstovais, dėl investicijų 

politikos, kuri vykdoma pagal šį 



 

PE630.411v01-00 16/128 AM\1168409LT.docx 

LT 

reglamentą, krypties ir įgyvendinimo. 

 5. Valdančiajai tarybai padeda 

sekretoriatas, kaip nurodyta šio 

reglamento 19 straipsnio 2 dalyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu įsteigiama valdančioji taryba, kurios valdymas atspindi ESIF nustatytą 

struktūrą, ir užtikrinama, kad išsamūs valdančiosios tarybos protokolai būtų skelbiami iš 

karto, kai tik valdančioji taryba juos patvirtina. Be to, vykdant su sekretoriato darbu 

susijusias ir administracines pareigas valdančiajai tarybai padeda sekretoriatas. 

 

Pakeitimas 597 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17b straipsnis 

 Rezultatų suvestinė 

 1. Vertindamas investicijų, kurios galbūt 

bus remiamos ES garantija, kokybę ir 

patikimumą, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris naudoja rodiklių suvestinę 

(rezultatų suvestinę). Rezultatų suvestinė 

užtikrina nepriklausomą, skaidrų ir 

suderintą galimo arba realaus ES 

garantijos naudojimo vertinimą. 

 2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

pildo siūlomo finansavimo ir investicijų 

operacijų rezultatų suvestinę. Jei 

investavimo operacijas siūlo keli 

įgyvendinantieji partneriai, rezultatų 

suvestinę bendrai pildo visi susiję 

įgyvendinantieji partneriai. 

 3. Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis, gautas taikant 

17a straipsnyje nurodytą rizikos vertinimo 
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metodiką; 

 b) nauda finansinių lėšų gavėjams; 

 c) tinkamumo kriterijų laikymasis; 

 d) investavimo operacijos kokybė ir jos 

indėlis į tvarų ir integracinį augimą ir 

užimtumą; 

 e) investavimo operacijos indėlis siekiant 

programos „InvestEU“ tikslų; 

 f) techninis indėlis ir finansinis įnašas į 

projektą. 

 4. Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais šis reglamentas papildomas 

nustatant išsamias rezultatų suvestinės, 

kurią turi naudoti įgyvendinantieji 

partneriai, taisykles. 

 5. Prireikus EIB grupė, 

bendradarbiaudama su Komisija, gali 

teikti pagalbą įgyvendinantiesiems 

partneriams taikant rizikos vertinimo 

metodiką ir pildant rezultatų suvestinę. Ji 

užtikrina, kad vertinimo metodika būtų 

tinkamai taikoma ir kad Investicijų 

komitetui pateiktos rezultatų suvestinės 

būtų aukštos kokybės. 

Or. en 

 

Pakeitimas 598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17b straipsnis 

 Rezultatų suvestinė 

 1. Vertindamas investicijų, kurios galbūt 

bus remiamos ES garantija, kokybę ir 

patikimumą, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris naudoja rodiklių suvestinę 
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(rezultatų suvestinę). Rezultatų suvestinė 

užtikrina nepriklausomą, skaidrų ir 

suderintą galimo arba realaus ES 

garantijos naudojimo vertinimą. 

 2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

pildo siūlomo finansavimo ir investicijų 

operacijų rezultatų suvestinę. Jei 

investavimo operacijas siūlo keli 

įgyvendinantieji partneriai, rezultatų 

suvestinę bendrai pildo visi susiję 

įgyvendinantieji partneriai. 

 3. Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis, gautas taikant 

17a straipsnyje nurodytą rizikos vertinimo 

metodiką; 

 b) nauda galutiniams gavėjams; 

 c) tinkamumo kriterijų laikymasis; 

 d) investavimo operacijos kokybė ir jos 

indėlis į tvarų augimą ir užimtumą; 

 e) investavimo operacijos indėlis siekiant 

programos „InvestEU“ tikslų; 

 f) techninis indėlis ir finansinis įnašas į 

projektą. 

 4. Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais šis reglamentas papildomas 

nustatant išsamias rezultatų suvestinės, 

kurią turi naudoti įgyvendinantieji 

partneriai, taisykles. 

 5. Prireikus EIB grupė ir (arba) Komisija 

gali teikti pagalbą įgyvendinantiesiems 

partneriams taikant rizikos vertinimo 

metodiką ir pildant rezultatų suvestinę. Ji 

užtikrina, kad vertinimo metodika būtų 

tinkamai taikoma ir kad Investicijų 

komitetui pateiktos rezultatų suvestinės 

būtų aukštos kokybės. 

Or. en 
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Pakeitimas 599 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 c straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17c straipsnis 

 Rizikos vertinimo metodika 

  1. Komisija, bendradarbiaudama su EIB 

grupe, papildo šį reglamentą, parengdama 

rizikos vertinimo metodiką. Tokią rizikos 

vertinimo metodiką sudaro:  

 a) rizikos vertinimo klasifikacija, siekiant 

užtikrinti nuoseklų standartinį visų 

operacijų tvarkymą nepriklausomai nuo 

įstaigos tarpininkės;  

 b) metodika, pagal kurią vertinama vertės 

pokyčio rizika ir įsipareigojimų 

nevykdymo tikimybė, pagrįsta aiškiais 

statistiniais metodais, įskaitant aplinkos 

apsaugos, socialinius ir valdymo (ASV) 

kriterijus;  

 c) metodas, pagal kurį vertinama pozicija 

esant įsipareigojimų neįvykdymui ir 

nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo, 

atsižvelgiant į finansavimo vertę, projekto 

riziką, grąžinimo terminus, užstatus ir 

kitus susijusius rodiklius.  

Or. en 

 

Pakeitimas 600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  
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1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 
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susijusios su tais pasiūlymais. 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 
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įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Užduotys dubliuojamos su, pvz., nacionalinių bankų, kurie gali parengti rizikos profilius arba 

patikrinti tinkamumo kriterijus, užduotimis; kita institucija, naudojanti savo metodiką, galėtų 

sukelti painiavą ir prailginti procedūras be jokios papildomos naudos. Taip pat žr. 

27 konstatuojamąją dalį. 

 

Pakeitimas 602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 
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investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant išvengti sudėtingumo, ilgesnio projekto patvirtinimo proceso, su informacijos 

konfidencialumu susijusios rizikos ir interesų konfliktų, projekto grupė išbraukiama iš 

Komisijos pasiūlymo. Pagal straipsnio 2 dalies pakeitimą numatyta, kad sekretoriatas padeda 

tiek Investicijų komitetui, tiek valdančiajai tarybai atliekant su sekretoriato darbu susijusias 

ir administracines pareigas. 
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Pakeitimas 603 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  
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Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 604 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 



 

AM\1168409LT.docx 27/128 PE630.411v01-00 

 LT 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 
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visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 605 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 
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komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 606 
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Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4.  

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 
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rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 

tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Projekto grupė Rezultatų suvestinė 

Or. en 

 

Pakeitimas 608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 609 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro nepriklausomi ir kvalifikuoti 

ekspertai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 610 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 

skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro apmokami kvalifikuoti ekspertai, 

kuriuos Komisijai visam etatui skyrė 

įgyvendinantieji partneriai arba kurie buvo 

atrinkti paskelbus atvirą kvietimą teikti 

paraiškas. 

Or. en 



 

AM\1168409LT.docx 33/128 PE630.411v01-00 

 LT 

 

Pakeitimas 611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris paskiria ekspertus į projekto 

grupę. Ekspertų skaičius nustatomas 

susitarime dėl garantijos. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 612 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris paskiria ekspertus į projekto 

grupę. Ekspertų skaičius nustatomas 

susitarime dėl garantijos. 

2. Projekto komandą sudaro 

apmokami nepriklausomi ekspertai, kurie 

bus atrinkti paskelbus atvirą kvietimą 

teikti paraiškas, atsižvelgiant į jų 

pastarojo metų patvirtintas žinias, 

kompetenciją ir patirtį, susijusią su viena 

ar keliomis komandos įgaliojimams 

priskirtomis užduotimis. Kiekvienas 

įgyvendinantysis partneris paskiria 

ekspertus į projekto grupę. Ekspertų 

skaičius nustatomas susitarime dėl 

garantijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 613 

Marco Valli 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris paskiria ekspertus į projekto 

grupę. Ekspertų skaičius nustatomas 

susitarime dėl garantijos. 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris paskiria ekspertus į projekto 

grupę. Ekspertų skaičius nustatomas 

susitarime dėl garantijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisijai pagal 26 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis 

reglamentas papildomas nustatant 

rodiklių suvestinę, kuri naudojama 

siekiant užtikrinti nepriklausomą ir 

skaidrų galimo ir faktinio ES garantijos 

panaudojimo vertinimą. 

 Rezultatų suvestinę sudaro trys ramsčiai: 

 – „strateginio planavimo“ ramstis, kuris 

apima rodiklius, naudojamus siekiant 

įvertinti siūlomo veiksmo 

„papildomumą“, kaip apibrėžta šiame 

reglamente, taip pat siūlomo veiksmo 

laipsnį, kuriuo prisidedama prie 9 

straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų 

įgyvendinimo; 

 – „poveikio piliečiams“ ramstis, kuris 

apima tokius rodiklius kaip ilgalaikių 

darbo vietų kūrimas ir bendroji pridėtinė 

vertė, apskaičiuota pagal geografinėse 

teritorijose taikomus nedarbo ir 

produkcijos skirtumus ir atskiriant 

tiesioginį ir netiesioginį poveikį; 
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 – „techninio įvykdymo“ ramstis, kuris 

apima su investavimo proceso 

veiksmingumu susijusius 

rodiklius, kaip antai viešųjų ir privačiųjų 

įsipareigojimų santykis, vykdytojų, 

tarpininkų ir platformų kokybė ir 

pajėgumai. 

 Kiekvieno ramsčio rezultatai bendrai 

vertinami kaip svertinė suma, kurioje 

„planavimo“ ir „bendro poveikio“ 

ramsčių rezultatams suteikiama vienoda 

reikšmė, o „techninio“ ramsčio rezultatas 

sudaro ne daugiau kaip pusę tos reikšmės, 

kuri taikoma kitiems dviem ramsčiams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 615 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisija gali atrinkti papildomus 

kvalifikuotus nepriklausomus ekspertus, 

turinčius atitinkamą patvirtintą patirtį 

rizikos portfelio valdymo ir garantijų 

srityje, paskelbdama atvirą kvietimą teikti 

paraiškas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 
įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES garantijos 

aprėptį. 

Prieš perduodant projektą Investicijų 

komitetui, Komisija įvertina 

įgyvendinančiųjų partnerių pateiktų 

investicijų ir finansavimo operacijų 

suderinamumą su Sąjungos teise ir 

politikos sritimis. Pagal specialią 

procedūrą Komisijai suteikiama galimybė 

vykdyti įgyvendinančiųjų partnerių 

atliekamo siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų išsamaus 

patikrinimo kokybės kontrolę. Komisija 

gali paprašyti įgyvendinančiųjų partnerių 

pateikti paaiškinimų dėl pirmiau minėtų 

klausimų ir atitinkamai pakoreguoti 

rezultatų suvestinės vertinimus, susijusius 

su nefinansiniais klausimais. Tada 

finansavimo ir investavimo operacijos 

pateikiamos Investicijų komitetui, kad šis 

patvirtintų ES garantijos aprėptį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 618 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES garantijos 

aprėptį. 

Gavusi 17a straipsnyje (naujame) 

nurodytą Komisijos patvirtinimą, projekto 

grupė vykdo įgyvendinančiųjų partnerių 

atliekamo siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų išsamaus 

patikrinimo nepriklausomą ir nešališką 

kokybės kontrolę. Tada finansavimo ir 

investavimo operacijos pateikiamos 

Investicijų komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) tinkamumo kriterijų laikymasis. c) tinkamumo kriterijų laikymasis, 

įskaitant ES aplinkos apsaugos standartų, 

Pagrindinių teisių chartijos ir energetikos 

sąjungos principo „svarbiausia − 

energijos vartojimo efektyvumas“ 
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laikymąsi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 621 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) – su bankininkyste susijusių 

poveikio ir rezultatų vertinimo aspektų 

kūrimas ir vertinimas; 

 – garantijų struktūra ir sutarčių su 

įgyvendinančiaisiais partneriais 

sudarymas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 622 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) investavimo operacijos kokybė ir 

jos indėlis į tvarų augimą ir užimtumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) investavimo operacijos kokybė ir 

jos indėlis į tvarų augimą ir užimtumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) investavimo operacijos indėlis 

siekiant programos „InvestEU“ tikslų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 625 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) investavimo operacijos indėlis 

siekiant programos tikslų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 626 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 cc) techninis indėlis ir finansinis 

įnašas į projektą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cc) techninis indėlis ir finansinis 

įnašas į projektą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos c d punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cd) tai, ar pasiūlyta operacija 

reaguojama į nustatytą rinkos ir 

koordinavimo nepakankamumą ar 

nepakankamo investavimo situacijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

Komisijai pateikia tinkamą ir suderintą 

informaciją, kad ji galėtų atlikti rizikos 

analizę ir parengti rezultatų suvestinę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 630 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Projekto grupės ekspertas 

nevertina išsamaus patikrinimo arba 

vertinimo, susijusio su potencialia 

finansavimo ar investavimo operacija, 

kurią pateikė įgyvendinantysis partneris, 

kuris tą ekspertą paskyrė Komisijai. Tas 

ekspertas taip pat nerengia rezultatų 

suvestinės, susijusios su tais pasiūlymais. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Projekto grupės ekspertas 

nevertina išsamaus patikrinimo arba 

vertinimo, susijusio su potencialia 

finansavimo ar investavimo operacija, 

kurią pateikė įgyvendinantysis partneris, 

kuris tą ekspertą paskyrė Komisijai. Tas 

5. Prireikus Komisija gali teikti 

pagalbą įgyvendinantiesiems partneriams 

taikant rizikos vertinimo metodiką ir 

pildant rezultatų suvestinę. Ji užtikrina, 

kad vertinimo metodika būtų tinkamai 

taikoma ir kad Investicijų komitetui 
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ekspertas taip pat nerengia rezultatų 

suvestinės, susijusios su tais pasiūlymais. 
pateiktos rezultatų suvestinės būtų 

aukštos kokybės. Komisija, remdamasi 

atitikties ir išsamiu patikrinimu 

pakoreguoja rezultatų suvestinės 

vertinimus, susijusius su nefinansiniais 

klausimais, prieš perduodama rezultatų 

suvestinę Investicijų komitetui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kiekvienas projekto grupės 

ekspertas nedelsdamas praneša Komisijai 

apie bet kokį interesų konfliktą ir 

perduoda jai visą informaciją, kurios 

reikia nuolat tikrinant, ar nėra interesų 

konfliktų. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Komisija nustato išsamias 

rezultatų suvestinės taisykles, kad 

Investicijų komitetas galėtų patvirtinti, 

kad ES garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 635 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

8. Komisijai pagal 26 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis 

reglamentas papildomas nustatant 
išsamias rezultatų suvestinės taisykles, kad 

Investicijų komitetas galėtų patvirtinti, kad 

ES garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

Rezultatų suvestinė užtikrina 

nepriklausomą ir skaidrų galimo arba 

realaus ES garantijos naudojimo 

vertinimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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18 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18a straipsnis 

 Europos Komisijos atliekamas kokybės 

patikrinimas 

 Prieš pateikiant projektą Investicijų 

komitetui, Europos Komisija įvertina 

įgyvendinančiųjų partnerių pateiktų 

investicijų ir finansavimo operacijų 

suderinamumą su Sąjungos teise ir 

politikos sritimis. Pagal specialią 

procedūrą Komisijai suteikiama galimybė 

vykdyti įgyvendinančiųjų partnerių 

atliekamo siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų išsamaus 

patikrinimo kokybės kontrolę. Komisija 

gali paprašyti įgyvendinančiųjų partnerių 

pateikti paaiškinimų dėl pirmiau minėtų 

klausimų ir atitinkamai pakoreguoti 

rezultatų suvestinės vertinimus, susijusius 

su nefinansiniais klausimais, nurodytais 

17 straipsnio 5 dalyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18b straipsnis 

 Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis, gautas taikant 

17a straipsnyje nurodytą rizikos vertinimo 

metodiką; 

 b) nauda galutiniams gavėjams; 
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 c) ES įsipareigojimų dėl JT darnaus 

vystymosi tikslų, Paryžiaus klimato 

susitarimo, Europos socialinių teisių 

ramsčio ir Pagrindinių teisių chartijos 

laikymasis; 

 d) investavimo operacijų kokybė ir indėlis 

prisidedant prie tvaraus ekonomikos 

augimo ir aukštos kokybės darbo vietų 

kūrimo ES; 

 e) investavimo operacijos indėlis siekiant 

programos „InvestEU“ tikslų; 

 f) techninis indėlis ir finansinis įnašas į 

projektą. 

 g) tai, ar pasiūlyta operacija reaguojama į 

nustatytą rinkos nepakankamumą ar 

nepakankamo investavimo situacijas. 

 Prireikus Komisija gali teikti pagalbą 

įgyvendinantiesiems partneriams taikant 

rizikos vertinimo metodiką ir pildant 

rezultatų suvestinę. Ji užtikrina, kad 

vertinimo metodika būtų tinkamai 

taikoma ir kad Investicijų komitetui 

pateiktos rezultatų suvestinės būtų 

aukštos kokybės. Komisija, remdamasi 

atitikties ir išsamiu patikrinimu 

pakoreguoja rezultatų suvestinės 

vertinimus, susijusius su nefinansiniais 

klausimais, prieš perduodama rezultatų 

suvestinę Investicijų komitetui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įsteigiamas Investicijų komitetas. 1. Įsteigiamas visiškai 

nepriklausomas Investicijų komitetas. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Investicijų komitetas turi būti visiškai nepriklausomas. 

 

Pakeitimas 639 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įsteigiamas Investicijų komitetas. 1. Įsteigiamas nepriklausomas 

Investicijų komitetas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) patikrina, ar jie atitinka šį 

reglamentą ir atitinkamas investavimo 

gaires, ypač daug dėmesio skirdamas 

[Finansinio reglamento] [209 straipsnio 2 

dalies b punkte] nurodytam papildomumo 

reikalavimui ir [Finansinio reglamento] 

[209 straipsnio 2 dalies d punkte] 

nustatytam reikalavimui dėl privačiojo 

sektoriaus investicijų didinimo ir 

b) patikrina, ar jie atitinka šį 

reglamentą ir atitinkamas investavimo 

gaires, ypač daug dėmesio skirdamas šio 

reglamento 7a straipsnyje nurodytam 

papildomumo reikalavimui ir [Finansinio 

reglamento] [209 straipsnio 2 dalies d 

punkte] nustatytam reikalavimui dėl 

privačiojo sektoriaus investicijų didinimo 

ir 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su (naujo) 7a straipsnio dėl papildomumo pakeitimu. 

 

Pakeitimas 641 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) patikrina, ar jie atitinka šį 

reglamentą ir atitinkamas investavimo 

gaires, ypač daug dėmesio skirdamas 

[Finansinio reglamento] [209 straipsnio 2 

dalies b punkte] nurodytam papildomumo 

reikalavimui ir [Finansinio reglamento] 

[209 straipsnio 2 dalies d punkte] 

nustatytam reikalavimui dėl privačiojo 

sektoriaus investicijų didinimo ir 

b) patikrina, ar jie atitinka šį 

reglamentą ir atitinkamas investavimo 

gaires, ypač daug dėmesio skirdamas 

[Finansinio reglamento] [209 straipsnio 2 

dalies b punkte] nurodytam papildomumo 

reikalavimui ir, kai tinkama, [Finansinio 

reglamento] [209 straipsnio 2 dalies d 

punkte] nustatytam reikalavimui dėl 

privačiojo sektoriaus investicijų didinimo 

ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) patikrina, ar laikomasi 10a 

straipsnyje nurodyto konkretaus 

papildomumo reikalavimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 643 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) ragina Komisiją iš dalies pakeisti 

investavimo gaires ir (arba) parengti 
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papildomas gaires, kai ji mano, kad tai 

yra reikalinga. 

Or. en 

 

Pakeitimas 644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komitetas į posėdžius renkasi 

keturių skirtingų sudėčių, atitinkančių 7 

straipsnio 1 dalyje nurodytas politikos 

linijas. 

Investicijų komitetas į posėdžius renkasi 

penkių skirtingų sudėčių, atitinkančių 7 

straipsnio 1 dalyje nurodytas politikos 

linijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 645 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro dvylika apmokamų išorės ekspertų. 

Nepriklausomi ekspertai atrenkami pagal 

[Finansinio reglamento] [237 straipsnį]. 

Šešis iš jų skiria Komisija, šešis iš 

jų skiria įgyvendinantieji partneriai 

taikant rotacijos sistemą tarp EIB 

nacionalinių skatinamojo investavimo 

bankų ar institucijų ne ilgesnei kaip 

ketverių metų kadencijai. Jų kadencija gali 

būti pratęsta, tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija ir 

įgyvendinantieji partneriai gali nuspręsti 

pratęsti einančio pareigas Investicijų 

komiteto nario kadenciją, nesilaikydama 
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šioje dalyje nustatytos tvarkos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Valdančioji taryba 

gali nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paaiškinimas pagal pranešimo projektą. 

 

Pakeitimas 647 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro septyni apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 
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tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 648 

Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai ir 

po atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Or. pt 

 

Pakeitimas 649 

Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komitetas yra tokios sudėties, 

kad būtų užtikrinta, kad jis turėtų plačių 

žinių apie sektorius, kurioms taikomos 

Investicijų komitetas yra tokios sudėties, 

kad būtų užtikrinta, kad jis turėtų plačių 

žinių apie sektorius, kurioms taikomos 
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politikos linijos, nurodytos 7 straipsnio 1 

dalyje, ir geografines rinkas Sąjungoje ir 

kad jame būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra. 

politikos linijos, nurodytos 7 straipsnio 1 

dalyje, ir geografines rinkas Sąjungoje, 

konkrečius kiekvienos valstybės poreikius, 

susijusius su socialine ir ekonomine 

plėtra, ir kad jame būtų užtikrinta lyčių 

pusiausvyra. 

Or. pt 

 

Pakeitimas 650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Komisija paskiria 

atitinkamos sudėties Investicijų komiteto 

narius. Iš savo nuolatinių narių Investicijų 

komitetas išsirenka pirmininką. 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Valdančioji taryba 

paskiria atitinkamos sudėties Investicijų 

komiteto narius. Iš savo nuolatinių narių 

Investicijų komitetas išsirenka pirmininką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paaiškinimas pagal pranešimo projektą. 

 

Pakeitimas 651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių Keturi nariai turi būti visų penkių sudėčių 
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Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Komisija paskiria 

atitinkamos sudėties Investicijų komiteto 

narius. Iš savo nuolatinių narių Investicijų 

komitetas išsirenka pirmininką. 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš penkių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Komisija paskiria 

atitinkamos sudėties Investicijų komiteto 

narius. Iš savo nuolatinių narių Investicijų 

komitetas išsirenka pirmininką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Komisija paskiria 

atitinkamos sudėties Investicijų komiteto 

narius. Iš savo nuolatinių narių Investicijų 

komitetas išsirenka pirmininką. 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po tris ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje, o vienas iš ekspertų – 

kultūros ir kūrybos politikos srityse. Į jų 

balsus turėtų būti atsižvelgta priimant 

sprendimą dėl klausimų, susijusių su jų 

kompetencija. Komisija paskiria 

atitinkamos sudėties Investicijų komiteto 

narius. Iš savo nuolatinių narių Investicijų 

komitetas išsirenka pirmininką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa 



 

AM\1168409LT.docx 53/128 PE630.411v01-00 

 LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija priima darbo tvarkos taisykles ir 

vadovauja Investicijų komiteto 
sekretoriatui. 

Atliekant su sekretoriato darbu susijusias 

ir administracines pareigas sekretoriatas 

teikia pagalbą Investicijų komitetui ir 

valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba 
priima darbo tvarkos taisykles ir nustato 

sekretoriato valdymo tvarką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu turėtų būti užtikrinta, kad sekretoriatas padėtų tiek Investicijų komitetui, tiek 

valdančiajai tarybai atliekant su sekretoriato darbu susijusias ir administracines pareigas. 

Valdančioji taryba priima darbo tvarkos taisykles ir nustato šio sekretoriato valdymo tvarką. 

 

Pakeitimas 654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija priima darbo tvarkos taisykles ir 

vadovauja Investicijų komiteto 

sekretoriatui. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 

 

Pakeitimas 655 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija priima darbo tvarkos taisykles ir 

vadovauja Investicijų komiteto 

sekretoriatui. 

Komisija priima darbo tvarkos taisykles, o 

EIB vadovauja Investicijų komiteto 

sekretoriatui. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 656 

Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto nariai, dalyvaudami 

šio komiteto veikloje, vykdo savo pareigas 

nešališkai ir vadovaudamiesi vien tik 

„InvestEU“ fondo interesais. Jie nesiekia 

gauti nurodymų iš įgyvendinančiųjų 

partnerių, Sąjungos institucijų, valstybių 

narių arba kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų 

ir jų nurodymais nesivadovauja. 

Investicijų komiteto ekspertai, 

dalyvaudami šio komiteto veikloje, vykdo 

savo pareigas nešališkai ir vadovaudamiesi 

vien tik „InvestEU“ fondo interesais. Jie 

nesiekia gauti nurodymų iš 

įgyvendinančiųjų partnerių, Sąjungos 

institucijų, valstybių narių arba kitų viešųjų 

ar privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais 

nesivadovauja. 

Or. pt 

 

Pakeitimas 657 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvieno Investicijų komiteto nario 

gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija 

skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. 

Kiekvienas Investicijų komiteto narys 

nedelsdamas perduoda Komisijai visą 

informaciją, kurios reikia nuolat tikrinant, 

ar nėra interesų konfliktų. 

Kiekvieno Investicijų komiteto nario 

gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija 

skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. 

Kiekvienas Investicijų komiteto narys 

nedelsdamas perduoda Komisijai ir 

iniciatyviniam komitetui visą informaciją, 

kurios reikia nuolat tikrinant, ar nėra 

interesų konfliktų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 658 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvieno Investicijų komiteto nario 

gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija 

skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. 

Kiekvienas Investicijų komiteto narys 

nedelsdamas perduoda Komisijai visą 

informaciją, kurios reikia nuolat tikrinant, 

ar nėra interesų konfliktų. 

Kiekvieno Investicijų komiteto nario 

gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija 

skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. 

Kiekvienas Investicijų komiteto narys 

nedelsdamas perduoda Komisijai ir 

Valdančiajai tarybai visą informaciją, 

kurios reikia nuolat tikrinant, ar nėra 

interesų konfliktų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paaiškinimas pagal pranešimo projektą. 

 

Pakeitimas 659 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali pašalinti narį iš pareigų, 

jeigu jis nesilaiko šioje dalyje nustatytų 

reikalavimų arba dėl kitų tinkamai pagrįstų 

priežasčių. 

Valdančioji taryba gali pašalinti narį iš 

pareigų, jeigu jis nesilaiko šioje dalyje 

nustatytų reikalavimų arba dėl kitų 

tinkamai pagrįstų priežasčių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali pašalinti narį iš pareigų, Valdančioji taryba gali pašalinti narį iš 
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jeigu jis nesilaiko šioje dalyje nustatytų 

reikalavimų arba dėl kitų tinkamai pagrįstų 

priežasčių. 

pareigų, jeigu jis nesilaiko šioje dalyje 

nustatytų reikalavimų arba dėl kitų 

tinkamai pagrįstų priežasčių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paaiškinimas pagal pranešimo projektą. 

 

Pakeitimas 661 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 EIB suteikia sekretoriatą, kuris padeda 

programos „InvestEU“ Investicijų 

komitetui, dėl kurio valdymo susitariama 

pagal šio reglamento 19 straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 662 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 EIB suteikia sekretoriatą, kuris padeda 

programos „InvestEU“ Investicijų 

komitetui, dėl kurio valdymo susitariama 

pagal šio reglamento 19 straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Veikdamas pagal šį straipsnį, Investicijų 

komitetas remiasi įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktais dokumentais ir bet 

kokiais kitais dokumentais, kurie, jo 

manymu, yra svarbūs. Bet koks 

įgyvendinančiojo partnerio atliktas 

projekto vertinimas, susijęs su 

finansavimo ar investavimo operacija, 

kuriai taikoma ES garantija, Investicijų 

komitetui nėra privalomas. 

Veikdamas pagal šį straipsnį, Investicijų 

komitetas remiasi įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktais dokumentais ir bet 

kokiais kitais dokumentais, kurie, jo 

manymu, yra svarbūs. Bet kokia 

įgyvendinančiojo partnerio atlikta ir 

pateikta rezultatų suvestinė, susijusi su 

finansavimo ar investavimo operacija, 

kuriai taikoma ES garantija, Investicijų 

komitetui nėra privaloma. Investicijų 

komiteto pirmininkas pakviečia 

atitinkamo įgyvendinančiojo partnerio 

atstovą, kuris pristatytų rezultatų 

suvestinę, ir tie atstovai turi būti pasirengę 

atsakyti į Investicijų komiteto narių 

pateiktus klausimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 664 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Veikdamas pagal šį straipsnį, Investicijų 

komitetas remiasi įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktais dokumentais ir bet 

kokiais kitais dokumentais, kurie, jo 

manymu, yra svarbūs. Bet koks 

įgyvendinančiojo partnerio atliktas 

projekto vertinimas, susijęs su 

finansavimo ar investavimo operacija, 

kuriai taikoma ES garantija, Investicijų 

komitetui nėra privalomas. 

Veikdamas pagal šį straipsnį, Investicijų 

komitetas remiasi įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktais dokumentais ir bet 

kokiais kitais dokumentais, kurie, jo 

manymu, yra svarbūs. Bet kokia 

įgyvendinančiojo partnerio pateikta 

rezultatų suvestinė, susijusi su 

finansavimo ar investavimo operacija, 

kuriai taikoma ES garantija, Investicijų 

komitetui nėra privaloma. Investicijų 

komiteto pirmininkas pakviečia 

atitinkamo įgyvendinančiojo partnerio 

atstovą, kuris pristatytų rezultatų 
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suvestinę, ir tie atstovai turi būti pasirengę 

atsakyti į Investicijų komiteto narių 

pateiktus klausimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Veikdamas pagal šį straipsnį, Investicijų 

komitetas remiasi įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktais dokumentais ir bet 

kokiais kitais dokumentais, kurie, jo 

manymu, yra svarbūs. Bet koks 

įgyvendinančiojo partnerio atliktas 

projekto vertinimas, susijęs su finansavimo 

ar investavimo operacija, kuriai taikoma 

ES garantija, Investicijų komitetui nėra 

privalomas. 

Veikdamas pagal šį straipsnį, Investicijų 

komitetas naudojasi sekretoriato, kuriam 

vadovauja Komisija ir kuris atsakingas 

Investicijų komiteto pirmininkui, pagalba. 

Sekretoriatas tikrina įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktų dokumentų, apimančių 

standartinę prašymo formą, rezultatų 

suvestinę ir bet kokius kitus dokumentus, 

kurie, jo manymu, yra svarbūs, išsamumą. 

Investicijų komitetas gali prašyti 

įgyvendinančiojo partnerio pateikti 

paaiškinimus posėdžių metu arba gali 

paprašyti pateikti papildomą informaciją 

per kitą posėdį. Bet koks įgyvendinančiojo 

partnerio atliktas projekto vertinimas, 

susijęs su finansavimo ar investavimo 

operacija, kuriai taikoma ES garantija, 

Investicijų komitetui nėra privalomas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atlikdamas pasiūlymų vertinimą ir Atlikdamas pasiūlymų vertinimą ir 
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patikrinimą, Investicijų komitetas naudoja 

18 straipsnio 3 dalyje nurodytą rezultatų 

suvestinę. 

patikrinimą, Investicijų komitetas naudoja 

17b straipsnyje nurodytą rezultatų 

suvestinę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 667 

Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Investicijų komitetas užtikrina, 

kad investicijų pasiskirstymas tarp šalių ir 

regionų būtų teisingas ir subalansuotas, 

tuo garantuojant ekonominės, socialinės 

ir teritorinės sanglaudos skatinimą. 

Or. pt 

Pakeitimas 668 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados priimamos 

visų narių paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, Investicijų 

komiteto pirmininko balsas yra lemiamas. 

Investicijų komiteto išvados priimamos 

visų narių paprasta balsų dauguma, jei į tą 

paprastą daugumą įeina bent vienas iš 

dviejų ekspertų, paskirtų kiekvienai 

politikos linijai. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, Investicijų komiteto pirmininko 

balsas yra lemiamas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 669 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados priimamos 

visų narių paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, Investicijų 

komiteto pirmininko balsas yra lemiamas. 

Investicijų komiteto išvados priimamos 

visų narių paprasta balsų dauguma, į kurią 

įeina bent vieno eksperto, paskirto 

konkrečiai politikos linijai, balsas. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, Investicijų 

komiteto pirmininko balsas yra lemiamas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

pateikiamas pritarimo pagrindimas. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos. 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

pateikiamas pritarimo pagrindimas, taikyti 

kriterijai ir rodiklių suvestinė. Ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas atitikčiai 

papildomumo kriterijui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 
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pateikiamas pritarimo pagrindimas. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos. 

pateikiamas pritarimo pagrindimas. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos, kuri 

vis tiek turi būti pateikta susipažinti 

Europos Parlamento nariams ir politinių 

frakcijų darbuotojams, jiems pateikus 

prašymą, saugioje skaitykloje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

pateikiamas pritarimo pagrindimas. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos. 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

pateikiamas pritarimo pagrindimas. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos. 

Atitinkamas įgyvendinantysis partneris 

turi turėti galimybę susipažinti su 

išvadomis, kuriomis remiantis buvo 

atsisakyta skirti paramą suteikiant ES 

garantiją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 673 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Atitinkami įgyvendinantieji partneriai turi 

turėti galimybę susipažinti su išvadomis, 

kuriomis remiantis buvo atsisakyta skirti 
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paramą suteikiant ES garantiją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 

kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis, jei 

toks yra. Paskelbtoje suvestinėje neturi 

būti neskelbtinos komercinės informacijos 

ar asmens duomenų, kurie pagal 

Sąjungos duomenų apsaugos taisykles 

neturi būti atskleisti. 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 

kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 

kai pasirašoma finansavimo arba 
investavimo operacija arba paprojektis, jei 

toks yra. Paskelbtoje suvestinėje neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos ar 

asmens duomenų, kurie pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos taisykles neturi būti 

atskleisti. 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama prieš 

patvirtinant investavimo operaciją. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos, kuri 

vis tiek turi būti pateikta susipažinti 

Europos Parlamento nariams ir politinių 

frakcijų darbuotojams, jiems pateikus 

prašymą, saugioje skaitykloje, ar asmens 

duomenų, kurie pagal Sąjungos duomenų 

apsaugos taisykles neturi būti atskleisti. 

Or. en 
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Pakeitimas 676 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 

kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis, jei 

toks yra. Paskelbtoje suvestinėje neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos ar 

asmens duomenų, kurie pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos taisykles neturi būti 

atskleisti. 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama prieš 

tai, kai patvirtinama parama finansavimo 

arba investavimo operacijai arba 

paprojekčiui. Paskelbtoje suvestinėje 

neturi būti neskelbtinos komercinės 

informacijos ar asmens duomenų, kurie 

pagal Sąjungos duomenų apsaugos 

taisykles neturi būti atskleisti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 677 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 

kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis, jei 

toks yra. Paskelbtoje suvestinėje neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos ar 

asmens duomenų, kurie pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos taisykles neturi būti 

atskleisti. 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 

kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis, jei 

toks yra. Paskelbtoje suvestinėje neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos ar 

asmens duomenų, kurie pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos taisykles neturi būti 

atskleisti. Kiekvienais metais turėtų būti 

pateikiama informacija, kiek projektų 

kiekvienoje valstybėje narėje buvo atmesta 

ir kiek patvirtinta. Prie kiekvieno projekto 

pateikiamas patvirtinimo arba atmetimo 

sprendimo pagrindimas.  

Or. en 

 



 

PE630.411v01-00 64/128 AM\1168409LT.docx 

LT 

Pakeitimas 678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados nepritarti ES 

garantijos naudojimui du kartus per metus 

perduodamos Europos Parlamentui ir 

Tarybai, laikantis griežtų konfidencialumo 

reikalavimų. 

Išvados, taikomi kriterijai ir rezultatų 

suvestinės rodikliai, susiję su Investicijų 

komitetu, visų išvadų sąrašas, taip pat su 

visais tais sprendimais susijusios rezultatų 

suvestinės du kartus per metus perduodami 

Europos Parlamentui, Tarybai ir 

programoje „InvestEU“ dalyvaujančioms 

valstybėms narėms, laikantis griežtų 

konfidencialumo reikalavimų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 679 

Thierry Cornillet 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius, išskyrus 

atvejus, kai Investicijų komitetas 

nusprendžia pasilikti teisę juos patvirtinti 

atskirai. 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Siekiant pirmenybę teikti investicinių projektų skaičiui ir kokybei, o ne apimčiai, svarbu turėti 

galimybę iš tikrųjų valdyti garantiją po to, kai Investicijų komitetas patvirtina programos 
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pasiūlymą, o ne privalomai pateikti peržiūrėti visus mažus projektus, nes programos 

tvirtinimo procesas jau savaime yra ilgas. 

Pakeitimas 680 

Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius, išskyrus 

atvejus, kai Investicijų komitetas 

nusprendžia pasilikti teisę juos patvirtinti 

atskirai. 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 681 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius, išskyrus 

atvejus, kai Investicijų komitetas 

nusprendžia pasilikti teisę juos patvirtinti 

atskirai. 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius. 

Or. en 
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Pakeitimas 682 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Investicijų komitetas pradeda 

oficialų darbą tik paskyrus visus jo 

narius, netaikant laikinų sutarčių. 

Pavyzdžiui, jei Investicijų komiteto narių 

kadencija trunka trejus metus, Investicijų 

komitetų narių pasirašytos darbo sutartys 

turi būti ne trumpesnės kaip trejų metų 

sutartys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centrui 

vadovauja Komisija, glaudžiai 

bendradarbiaudama su EIB grupe kaip 

pagrindine įgyvendinančiąja partnere, ir 

prireikus derina veiksmus su kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais, kad 

užtikrintų veiksmingumą, sąveiką ir 

veiksmingą geografinę paramos aprėptį 

visoje Sąjungoje, kartu tinkamai 

atsižvelgdama į esamas struktūras ir 

darbą šioje srityje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime paaiškinama, kad „InvestEU“ konsultacijų centrui turėtų vadovauti 

Komisija, glaudžiai bendradarbiaujant su EIB grupe kaip pagrindine įgyvendinančiąja 

partnere, ir prireikus derinant veiksmus su kitais įgyvendinančiaisiais partneriais, kad būtų 
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užtikrintas veiksmingumas, sąveika ir veiksminga geografinė paramos aprėptis visoje 

Sąjungoje, kartu tinkamai atsižvelgiant į esamas struktūras ir darbą šioje srityje, pvz., 

Europos investavimo konsultacijų centro. 

 

Pakeitimas 684 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centrui 

vadovauja Europos investicijų bankas, 

bendradarbiaudamas su EIB grupe, 

Komisijos vardu ir glaudžiai su ja 

bendradarbiaudamas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 685 

Ivana Maletić 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centrui 

vadovauja Komisija, glaudžiai 

bendradarbiaudama su 

įgyvendinančiaisiais partneriais ir kitomis 

rinką kuriančiomis institucijomis, 

įskaitant labdaros subjektus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 686 

Gérard Deprez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centrui 

vadovauja Komisija, bendradarbiaudama 

su EIB grupe ir kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 687 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centrui 

vadovauja EIB Komisijos vardu ir 

glaudžiai su ja bendradarbiaudamas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 688 

Ivana Maletić 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jis apima labdaros / filantropinius rizikos 

kapitalo išteklius („bendradarbiavimo 

platforma“), kurie teikia gaires ir paramą, 

susijusias ne tik su garantijų 

mechanizmu, bet ir su įvairių projektų 

vykdytojų, potencialių investuotojų 

bendradarbiavimo socialinių inovacijų 

ekosistemoje ir Europos institucijose 

galimybėmis. 

Or. en 
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Pakeitimas 689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centras teikia 

konsultacinę paramą regioniniu ir vietos 

lygmenimis, kad būtų remiami poveikio 

klimatui, aplinkai ir socialinio poveikio 

turintys projektai, atitinkantys principą 

„pirmiausia – energijos vartojimo 

efektyvumas“. Tokia parama taip pat 

turėtų apimti informavimo ir projektų 

vystymo paramos komponentą, kad būtų 

toliau kuriami tvarių projektų plėtros 

pajėgumai, o mažesni projektai jungiami į 

didesnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 690 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Konsultacijų centras bus kuriamas 

remiantis patirtimi, jau įgyta ESIF 

Europos investavimo konsultacijų centre. 

Atsakomybė už jo veiklą, veiklos 

koordinavimas ir vadovavimas tenka EIB. 

Or. en 

 

Pakeitimas 691 

Siegfried Mureşan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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20 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. „InvestEU“ konsultacijų centrui 

vadovauja Komisija, bendradarbiaudama 

su EIB grupe ir kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 692 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) prireikus – padeda projektų 

vykdytojams plėtoti projektus, kad jie 

atitiktų 3, 7 ir 11 straipsniuose nustatytus 

tikslus ir tinkamumo kriterijus, taip pat 

sudaro palankesnes sąlygas nedidelio 

masto projektams sujungti; tačiau tokia 

pagalba nedaro įtakos Investicijų komiteto 

išvadoms dėl ES garantija tokiems 

projektams teikiamos paramos aprėpties; 

b) prireikus – padeda projektų 

vykdytojams plėtoti projektus, kad jie 

atitiktų 3, 7 ir 11 straipsniuose nustatytus 

tikslus ir tinkamumo kriterijus, taip pat 

sudaro palankesnes sąlygas nedidelio 

masto projektams sujungti, padeda 

formuoti investicijų platformas teikdamas 

teisinę paramą ir, kai įmanoma, 

pateikdamas standartinį investicijų 

platformos susitarimo šabloną; tačiau 

tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 

komiteto išvadoms dėl ES garantija 

tokiems projektams teikiamos paramos 

aprėpties; 

Or. en 

 

Pakeitimas 693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) aktyviai teikia konsultacinę paramą e) aktyviai teikia konsultacinę paramą 
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kuriant investavimo platformas, visų pirma 

tarpvalstybines investavimo platformas, 

kuriose dalyvauja kelios valstybės narės; 

kuriant investavimo platformas, visų pirma 

investavimo platformas, sujungiančias 

mažus ir vidutinio dydžio projektus 

vienoje ar daugiau valstybių narių pagal 

temą arba regioną; 

Or. en 

 

Pakeitimas 694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) aktyviai teikia konsultacinę paramą 

kuriant investavimo platformas, visų 

pirma tarpvalstybines investavimo 

platformas, kuriose dalyvauja kelios 

valstybės narės; 

e) aktyviai teikia konsultacinę paramą 

investavimo platformų steigimo 

klausimais, prireikus, vykdant veiklą 

vietos lygmeniu, visų pirma tarpvalstybines 

ir makroregionines investavimo 

platformas, kuriose dalyvauja kelios 

valstybės narės ir (arba) regionai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nurodyta ESIF reglamente, šiuo pakeitimu užtikrinama, kad programos „InvestEU“ 

konsultacijų centras aktyviai teiktų konsultacinę paramą kuriant investavimo platformas, visų 

pirma tarpvalstybines ir makroregionines investavimo platformas, apimančias keletą 

valstybių narių ir (arba) regionų. 

 

Pakeitimas 695 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) sudaro palankesnes sąlygas 

derinimo su dotacijomis ar finansinėmis 

priemonėmis, kurios finansuojamos iš 

Sąjungos biudžeto ar iš kitų šaltinių, 
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naudojimui ir jį remia, siekiant sustiprinti 

sąveiką ir papildomumą tarp ES 

priemonių ir kuo labiau padidinti 

programos „InvestEU“ poveikį ir įtaką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 696 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) remia gebėjimų stiprinimo 

veiksmus, kad būtų plėtojami 

organizaciniai gebėjimai, įgūdžiai ir 

procesai ir paspartintas organizacijų 

pasirengimas investicijoms, kad projektų 

vykdytojai ir valdžios institucijos galėtų 

kurti investicinių projektų bazes ir valdyti 

projektus, o finansų tarpininkai įgyvendinti 

finansavimo ir investavimo operacijas, 

padėdami subjektams, patiriantiems 

sunkumų gauti finansavimą, be kita ko, 

padedant ugdyti rizikos vertinimo 

gebėjimus ar įgyti su konkrečiu sektoriumi 

susijusių žinių. 

f) remia gebėjimų stiprinimo 

veiksmus, kad būtų plėtojami 

organizaciniai gebėjimai, įgūdžiai ir 

procesai ir paspartintas organizacijų 

pasirengimas investicijoms, kad projektų 

vykdytojai ir valdžios institucijos galėtų 

kurti investicinių projektų bazes ir valdyti 

projektus, o finansų tarpininkai įgyvendinti 

finansavimo ir investavimo operacijas, 

padėdami subjektams, patiriantiems 

sunkumų gauti finansavimą, be kita ko, 

padedant ugdyti rizikos vertinimo 

gebėjimus ar įgyti su konkrečiu sektoriumi, 

ypač kultūros ir kūrybos sektoriumi, 
susijusių žinių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) aktyviai teikia konsultacinę 

paramą startuolių projektams, pvz., tais 

atvejais, kai jie siekia apsaugoti savo 
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investicijas į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, įsigydami intelektinės 

nuosavybės teises, pvz., patentus. 

Or. en 

Pagrindimas 

„InvestEU“ konsultacijų centras turėtų teikti konsultacinę paramą mažiems projektams ir 

startuolių projektams, pvz., tais atvejais, kai startuoliai siekia apsaugoti savo investicijas į 

mokslinius tyrimus ir inovacijas, įsigydami intelektinės nuosavybės (IN) teises, pvz., patentus. 

 

Pakeitimas 698 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) skleidžia visą galimą papildomą 

informaciją apie investavimo gaires ir šių 

gairių aiškinimą valdžios institucijoms ir 

projektų vykdytojams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 699 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. „InvestEU“ konsultacijų centro 

paslaugomis gali naudotis viešųjų ir 

privačių projektų vykdytojai, taip pat 

finansų bei kitų sričių tarpininkai. 

3. „InvestEU“ konsultacijų centro 

paslaugomis gali naudotis viešųjų ir 

privačių projektų vykdytojai, įskaitant 

nacionalinius skatinamojo finansavimo 

bankus, investicines platformas, MVĮ ir 

pradedančiąsias įmones, taip pat valdžios 

institucijos, finansų bei kitų sričių 

tarpininkai. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti. 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti, 

išskyrus paslaugas, kurios teikiamos 

viešiesiems projektų vykdytojams ir ne 

pelno organizacijoms, kurios yra 

nemokamos. MVĮ už techninę pagalbą 

mokamų mokesčių dydis neviršija 

trečdalio joms suteiktų paslaugų faktinių 

išlaidų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 701 

Alfred Sant 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti. 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti. 

Tokie mokesčiai turėtų būti proporcingi 

galimybei gauti finansavimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti. 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi proporcingi mokesčiai 

daliai išlaidų, susijusių su tų paslaugų 

teikimu, padengti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Siekiant šio straipsnio 1 dalyje 

nurodyto tikslo ir sudaryti palankesnes 

sąlygas teikti konsultacinę paramą, 

„InvestEU“ konsultacijų centras remiasi 

Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 

praktine patirtimi. 

5. Siekiant šio straipsnio 1 dalyje 

nurodyto tikslo ir sudaryti palankesnes 

sąlygas teikti konsultacinę paramą, 

„InvestEU“ konsultacijų centras remiasi 

Komisijos, EIB grupės ir kitų 

įgyvendinančiųjų partnerių praktine 

patirtimi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

6. „InvestEU“ konsultacijų centras 

padeda perduoti žinias regiono ir vietos 

lygmenims, atsižvelgdamas į esamas 

vietines sąlygas, siekiant stiprinti 

regioninius ir vietos gebėjimus ir kaupti 

praktinę patirtį, susijusius su 1 dalyje 

nurodyta pagalba. „InvestEU“ 
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perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

konsultacijų centras gali vykdyti veiklą 

vietos lygmeniu valstybėse narėse ar 

regionuose, kurie patiria nuolatinių 

sunkumų plėtodami „InvestEU“ fondo 

finansuojamus projektus. Pastaruoju 

atveju šioje vietos masto veikloje didelis 

dėmesys skiriamas tvarių 

vietinių / regioninių / nacionalinių 

konsultacinių sąlygų sudarymui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

6. „InvestEU“ konsultacijų centras 

veikia kiekvienoje valstybėje narėje ir 

regionuose, kurie patiria sunkumų 

plėtodami „InvestEU“ fondo 

finansuojamus projektus. „InvestEU“ 

konsultacijų centras padeda perduoti žinias 

regiono ir vietos lygmenims siekiant 

stiprinti regioninius ir vietos gebėjimus ir 

kaupti praktinę patirtį, susijusius su 1 

dalyje nurodyta pagalba, taip pat 

įgyvendinti ir įtraukti mažus projektus. 

Komisija pasirašo atskirą susitarimą su 

finansų institucijomis ar kitais 

tarpininkais, siekiant paskirti juos kaip 

konsultacijų centro partnerius ir pavesti 

jiems vykdyti „InvestEU“ konsultacijų 

centro veiklą vietoje. Konsultacijų centras 

veikia vietos lygmeniu visose 

dalyvaujančiose valstybėse narėse ir 

regionuose, ypač tais atvejais, kai iškyla 

sunkumų plėtojant „InvestEU“ fondo 

finansuojamus projektus. 

Or. en 
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Pakeitimas 706 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos 

lygmenimis siekiant stiprinti regioninius ir 

vietos gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba, 

taip pat įgyvendinti ir įtraukti mažus 

projektus. Komisija arba EIB, kaip 

„InvestEU“ konsultacijų centro valdytoja, 

prireikus pasirašo atskirus susitarimus su 

konsultacijų centro partneriais, kad 

oficialiai įtvirtintų jų indėlį vykdant 

„InvestEU“ konsultacijų centro veiklą 

vietoje.  

Or. en 

 

Pakeitimas 707 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 
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siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba, 

taip pat įgyvendinti ir įtraukti mažus 

projektus. Komisija arba EIB, kaip 

„InvestEU“ konsultacijų centro valdytoja, 

prireikus pasirašo atskirus susitarimus su 

konsultacijų centro partneriais, kad 

oficialiai įtvirtintų jų indėlį vykdant 

„InvestEU“ konsultacijų centro veiklą 

vietoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 708 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

Tose valstybėse narėse, kuriose veikia 

nacionaliniai skatinamojo finansavimo 

bankai ar įstaigos, valstybės narės gali 

paskirti šiems nacionaliniams 

skatinamojo finansavimo bankams ar 

įstaigoms vykdyti „InvestEU“ 

konsultacijų centro veiklą vietoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 709 
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Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. „InvestEU“ konsultacijų centras 

padeda perduoti žinias regiono ir vietos 

lygmenims, atsižvelgdamas į esamas 

vietines sąlygas, prireikus siekiant 

stiprinti regioninius ir vietos gebėjimus ir 

kaupti praktinę patirtį, susijusius su 1 

dalyje nurodyta pagalba. „InvestEU“ 

konsultacijų centras, siekdamas savo 

tikslo, gali bendradarbiauti su 

nacionaliniais ir regioniniais skatinamojo 

finansavimo bankais ar įstaigomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 710 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija sukuria „InvestEU“ 

portalą. Jis yra lengvai prieinama ir patogi 

naudotis projektų duomenų bazė, kurioje 

teikiama aktuali informacija apie kiekvieną 

projektą. 

1. Komisija sukuria „InvestEU“ 

portalą. Tai yra lengvai prieinama ir patogi 

naudotis projektų duomenų bazė, kurioje 

teikiama aktuali informacija apie kiekvieną 

projektą visomis oficialiosiomis ES 

kalbomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21a straipsnis 

 Sąveika ir papildomumas su kitomis 

Sąjungos programomis 

 Komisija ir įgyvendinantieji partneriai 

užtikrina, kad programa „InvestEU“ būtų 

išnaudojamas visų rūšių papildomumas ir 

sąveika su dotacijų finansavimu ir kitais 

veiksmais jos remiamose politikos srityse, 

laikantis kitų ES programų tikslų, kaip 

antai programos „Europos horizontas“, 

Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės, Skaitmeninės Europos 

programos, bendrosios rinkos, MVĮ 

konkurencingumo programos, Europos 

statistikos programos, Europos kosmoso 

programos, „Europos socialinio fondo +“, 

programos „Kūrybiška Europa“, Aplinkos 

ir klimato politikos programos (LIFE) ir 

Europos gynybos fondo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 712 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 skyriaus antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas, vertinimas 

ir kontrolė 

Atskaitomybė, stebėsena ir ataskaitų 

teikimas, vertinimas ir kontrolė 

Or. en 

 

Pakeitimas 713 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 skyriaus antraštė 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas, vertinimas 

ir kontrolė 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas, peržiūra ir 

kontrolė 

Or. en 

 

Pakeitimas 714 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-22 straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -22 straipsnis 

 Atskaitomybė 

 1. Europos Parlamentui ar Tarybai 

paprašius patariamosios tarybos 

pirmininkas prašančiajai institucijai 

pateikia „InvestEU“ fondo veiklos 

rezultatų ataskaitą, ir dalyvauja klausyme 

Europos Parlamente. 

 2. Patariamosios tarybos pirmininkas 

žodžiu arba raštu atsako į Europos 

Parlamento arba Tarybos „InvestEU“ 

fondui pateiktus klausimus ne vėliau kaip 

per penkias savaites nuo jų gavimo 

dienos. 

 3. Europos Parlamentui arba Tarybai 

paprašius, Komisija pateikia šio 

reglamento taikymo ataskaitą. 

 4. Europos Parlamento prašymu EIB 

pirmininkas dalyvauja Europos 

Parlamento klausymuose, susijusiuose su 

EIB finansavimo ir investavimo 

operacijomis, kurioms taikomas šis 

reglamentas. EIB pirmininkas per 

penkias savaites nuo klausimo gavimo 

datos žodžiu arba raštu atsako į Europos 

Parlamento arba Tarybos EIB pateiktus 

klausimus dėl EIB finansavimo ir 

investavimo operacijų, kurioms taikomas 

šis reglamentas. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 715 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Remiantis ESIF patirtimi, 

„InvestEU“ vertinimas taikant vieną matą 

dažnai yra ginčytinas. Komisija turi 

nustatyti alternatyvių veiklos vertinimo 

metodų, kurie apimtų alternatyvias 

makroekonomines ir rinkos priemones, ir 

dukart per metus skelbti taikant šiuos 

metodus gautus rezultatus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija pagal [Finansinio 

reglamento] [241 ir 250 straipsnius] 

parengia programos „InvestEU“ 

įgyvendinimo ataskaitą. Tuo tikslu 

įgyvendinantieji partneriai kasmet teikia 

informaciją, kuri yra būtina, kad Komisija 

galėtų vykdyti savo ataskaitų teikimo 

pareigas. 

4. Komisija pagal [Finansinio 

reglamento] [241 ir 250 straipsnius] 

parengia programos „InvestEU“ 

įgyvendinimo ataskaitą. Tuo tikslu 

įgyvendinantieji partneriai kasmet teikia 

informaciją, kuri yra būtina, kad Komisija 

galėtų vykdyti savo ataskaitų teikimo 

pareigas. Teikdama metines ataskaitas 

Komisija kasmet parengia patikimą 

daugiamečio konsolidavimo patikrą, kad 

išsiaiškintų, ar bus įgyvendintas tikslas 

pasiekti 60 proc. su klimatu susijusių 

išlaidų rodiklį. Komisija teikia 

informaciją apie klimato kaitos tikslų 

rėmimo mastą ir rezultatus, atskirdama 
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klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą 

prie jos, taip pat informaciją apie 

atitinkamų finansinių priemonių indėlį 

mažinant klimato kaitą ir viešai ją 

paskelbia. 

Or. en 

 

Pakeitimas 717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai ir 

Europos Parlamentui pateikia ataskaitą 

apie finansavimo ir investavimo operacijas, 

kurioms taikomas šis reglamentas, 

suskirstytą atitinkamai pagal ES skyrių ir 

valstybės narės skyrių pagal valstybes 

nares. Ataskaitoje įvertinama atitiktis ES 

garantijos naudojimo reikalavimams ir 

pagrindiniams veiklos rezultatų rodikliams, 

nustatytiems šio reglamento III priede. 

Ataskaitoje taip pat pateikiami veiklos, 

statistiniai, finansiniai ir apskaitos 

duomenys kuo didesne įmanoma 

apimtimi, kartu saugant privačios ir 

neskelbtinos komercinės informacijos 

konfidencialumą, apie kiekvieną 

finansavimo ir investavimo operaciją 

skyriaus, politikos linijos ir „InvestEU“ 

fondo lygmeniu. Vienoje iš tų ataskaitų 

pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo į rinką orientuotą pobūdį, šiuo pakeitimu nustatoma, kad 

dėl skaidrumo principo įgyvendinimo nebūtų reikalaujama skelbti neskelbtinos komercinės 

informacijos, dėl kurios privataus sektoriaus investuotojai ir projekto vykdytojai galimai 

atsisakytų dalyvauti programoje „InvestEU“. 

 

Pakeitimas 718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. Komisija surenka ir 

įvertina įgyvendinančiųjų partnerių 

ataskaitas ir viešai skelbiamų metinių 

ataskaitų forma pateikia jų santrauką, 

teikdama informaciją apie programos 

įgyvendinimo lygį, palyginti su jos tikslais 

ir veiklos rodikliais, nurodydama pagal 

„InvestEU“ programą remiamo 

finansavimo ir investavimo operacijų 

riziką ir galimybes. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 719 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Europos 

Parlamentui ir Komisijai pateikia ataskaitą 

apie finansavimo ir investavimo operacijas, 

kurioms taikomas šis reglamentas, 

suskirstytą atitinkamai pagal ES skyrių ir 

valstybės narės skyrių pagal valstybes 

nares. Ataskaitoje įvertinama atitiktis ES 

garantijos naudojimo reikalavimams ir 

pagrindiniams veiklos rezultatų rodikliams, 

nustatytiems šio reglamento III priede. 

Ataskaitoje taip pat pateikiami veiklos, 

statistiniai, finansiniai ir apskaitos 

duomenys apie kiekvieną finansavimo ir 

investavimo operaciją skyriaus, politikos 

linijos ir „InvestEU“ fondo lygmeniu. 

Vienoje iš tų ataskaitų pateikiama 

informacija, kurią įgyvendinantieji 

partneriai pateikia pagal [Finansinio 

reglamento] [155 straipsnio 1 dalies a 

punktą]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 720 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai ir 

Europos Parlamentui pateikia ataskaitą 
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investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

apie finansavimo ir investavimo operacijas, 

kurioms taikomas šis reglamentas, 

suskirstytą atitinkamai pagal ES skyrių ir 

valstybės narės skyrių pagal valstybes 

nares. Ataskaitoje įvertinama atitiktis ES 

garantijos naudojimo reikalavimams ir 

pagrindiniams veiklos rezultatų rodikliams, 

nustatytiems šio reglamento III priede. 

Ataskaitoje taip pat pateikiami veiklos, 

statistiniai, finansiniai ir apskaitos 

duomenys apie kiekvieną finansavimo ir 

investavimo operaciją skyriaus, politikos 

linijos ir „InvestEU“ fondo lygmeniu. 

Vienoje iš tų ataskaitų pateikiama 

informacija, kurią įgyvendinantieji 

partneriai pateikia pagal [Finansinio 

reglamento] [155 straipsnio 1 dalies a 

punktą]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas tris mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 
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įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Komisija savo interneto svetainėje 

skelbia informaciją apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, įskaitant 

informaciją apie projektų laukiamą 

poveikį ir naudą, užtikrindama 

konfidencialios ir neskelbtinos 

komercinės informacijos apsaugą. 

Interneto portale taip pat suteikiama vieša 

prieiga prie reikalavimus atitinkančių 

garantijos šalių registro. 

 Įgyvendinantieji partneriai ir kiti 

Sąjungos lėšų gavėjai, laikydamiesi 

galiojančios skaidrumo politikos ir 

Sąjungos taisyklių dėl duomenų apsaugos 

ir galimybės susipažinti su dokumentais 

bei informacija, savo interneto svetainėse 

aktyviai ir sistemingai viešai skelbia 

informaciją apie visas pagal šią programą 

vykdytas finansavimo ir investavimo 

operacijas, susijusias visų pirma su tuo, 

kokiu būdu tais projektais padedama 

siekti šiame reglamente nustatytų tikslų ir 

reikalavimų. Teikiant tokią informaciją 

visada užtikrinama konfidencialios ir 

neskelbtinos komercinės informacijos 

apsauga. Įgyvendinantieji partneriai, 

pagal šį reglamentą skelbdami 

informaciją apie finansavimo ir 

investavimo operacijas pagal šią 

programą, visada nurodo, ar buvo gauta 
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Sąjungos parama. 

Or. en 

 

Pakeitimas 723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Paskutinį metų ketvirtį Komisija 

pateikia Parlamentui ir Tarybai ES 

garantijos naudojimo sąmatą, 

nurodydama taikytą atidėjinių normą, 

sukurtų darbo vietų skaičių, indėlį 

siekiant darnaus vystymosi tikslų ir tais 

metais finansuotų projektų pasiektą 

vidutinį daugiklį, taip pat pateikia 

pasiūlymą dėl ateinančių metų, parengtą 

atsižvelgiant į ES ekonomikos ciklo padėtį 

pagal 16a straipsnio nuostatas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 724 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Visa informacija apie rizikos ir 

garantijų portfelio stebėseną ir numatomų 

pinigų srautų apskaičiavimą pasidalijama 

su patariamąja taryba. 

Or. en 

 

Pakeitimas 725 
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Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertinimas Peržiūra 

Or. en 

 

Pakeitimas 726 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinę programos „InvestEU“ 

peržiūrą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. Tarpinėje 

peržiūroje pateikiamas išsamus 

„InvestEu“ konsultacijų centro veiklos 

rezultatų vertinimas. Persvarstant šį 

reglamentą turėtų būti atsižvelgiama į šios 

peržiūros rezultatus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 727 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

atliekamas nepriklausomas tarpinis 
programos „InvestEU“ vertinimas, visų 

pirma įvertinant, kaip buvo panaudota ES 

garantija. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 728 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 
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buvo panaudota ES garantija. buvo panaudota ES garantija. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime nustatoma, kad tarpinis programos „InvestEu“ vertinimas atliekamas 

anksčiau nei numatyta Komisijos pasiūlyme. 

 

Pakeitimas 731 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. Visų pirma 

vertinime parodoma, kaip 

įgyvendinančiųjų partnerių įtraukimu 

prisidėta siekiant programos „InvestEU“ 

tikslų, taip pat ES politikos tikslų, ypač 

siekiant remiamų finansavimo ir 

investavimo operacijų geografinės ir 

sektorių pusiausvyros. 

Or. en 

 

Pakeitimas 734 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 

atlieka galutinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, atliekamas 

nepriklausomas galutinis programos 

„InvestEU“ vertinimas, visų pirma 

įvertinant, kaip buvo panaudota ES 

garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 735 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 

atlieka galutinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto 

laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 

galutinį programos „InvestEU“ vertinimą, 

visų pirma įvertindama, kaip buvo 

panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 736 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 

atlieka galutinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto 

laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 

galutinį programos „InvestEU“ vertinimą, 

visų pirma įvertindama, kaip buvo 

panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 

atlieka galutinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto 

laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 

galutinį programos „InvestEU“ vertinimą, 

visų pirma įvertindama, kaip buvo 
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buvo panaudota ES garantija. panaudota ES garantija. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime nustatoma, kad galutinis programos „InvestEu“ vertinimas atliekamas 

anksčiau nei numatyta Komisijos pasiūlyme. 

 

Pakeitimas 738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 

atlieka galutinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

vieniems metams po 1 straipsnyje nurodyto 

laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 

galutinį programos „InvestEU“ vertinimą, 

visų pirma įvertindama, kaip buvo 

panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pagal [Finansinio reglamento] 

[211 straipsnio 1 dalį] Komisija kas trejus 

metus į [Finansinio reglamento] [250 

straipsnyje] nurodytą metinę ataskaitą 

įtraukia šio reglamento 4 straipsnio 1 

dalyje nustatytos atidėjinių normos 

tinkamumo peržiūrą, kurioje įvertina 

faktinį finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikoma ES garantija, 

6. Pagal šio reglamento 16a straipsnį 

Komisija kiekvienais metais 16a 

straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą 

įtraukia šio reglamento 4 straipsnio 1 

dalyje nustatytos atidėjinių normos 

tinkamumo peržiūrą, kurioje įvertina 

faktinį finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikoma ES garantija, 

rizikos pobūdį, panaudotą ES garantijos 
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rizikos pobūdį. Komisijai pagal 

26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kad remdamasi ta 

peržiūra ji galėtų pakoreguoti šio 

reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą 

atidėjinių normą ne daugiau kaip 15 proc. 

sumą, taikytą atidėjinių normą, sukurtų 

darbo vietų skaičių, indėlį siekiant 

darnaus vystymosi tikslų ir pasiektą 

vidutinį daugiklį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos 

institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar 

subjektų, atliktais Sąjungos finansavimo 

naudojimo auditais grindžiamas bendras 

užtikrinimas pagal [Finansinio reglamento] 

[127 straipsnį]. 

Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos 

institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar 

subjektų, atliktais Sąjungos finansavimo 

naudojimo auditais grindžiamas bendras 

užtikrinimas pagal [Finansinio reglamento] 

[127 straipsnį]. Audito Rūmai atlieka 

garantijų, mokėjimų ir lėšų susigrąžinimo 

pagal šią priemonę, taip pat pagal 

programą „InvestEU“ finansuojamų 

operacijų auditą. Po šio reglamento 

įsigaliojimo praėjus 18 mėnesių Audito 

Rūmai parengia specialiąją ataskaitą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 741 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Veiklos, kurios imtasi pagal šį 

reglamentą, išorės auditą atlieka Europos 

Audito Rūmai pagal SESV 287 straipsnį. 
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 Komisija ir įgyvendinantieji partneriai 

užtikrina, kad Audito Rūmai turėtų 

visapusišką galimybę naudotis visa 

informacija, kurią jie mano esant 

reikalinga auditui atlikti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

Deleguotieji aktai, susiję su 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekama ar 

juos apimančia veikla, rengiami glaudžiai 

bendradarbiaujant su tais 

įgyvendinančiaisiais partneriais ir 

surengus viešas konsultacijas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi investavimo gairės bus priimtos deleguotųjų aktų forma, svarbu, kad 

įgyvendinantieji partneriai būtų tinkamai įtraukti ir su jais konsultuojamasi, kad būtų 

užtikrintas įgyvendinamumas. Per viešas konsultacijas visi susiję suinteresuotieji subjektai, 

įskaitant galutinius paramos gavėjus, turėtų turėti galimybę aptarti galimas problemas. 

 

Pakeitimas 743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 7 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 2 

dalyje ir 23 straipsnio 6 dalyje nurodyti 

2. 7 straipsnio 6 dalyje, 16a straipsnio 

3 dalyje, 22 straipsnio 2 dalyje, 22 
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įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo [šio reglamento 

įsigaliojimo dienos]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime 

pratęsiami tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 

prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 

mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 

laikotarpio pabaigos. 

straipsnio 5a dalyje ir 23 straipsnio 6 

dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

septynerių metų laikotarpiui nuo [šio 

reglamento įsigaliojimo dienos]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 

tokios pačios trukmės laikotarpiams, 

išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 

arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 

tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kuriuo metu atšaukti 7 straipsnio 

6 dalyje, 22 straipsnio 2 dalyje ir 

23 straipsnio 6 dalyje nurodytų įgaliojimų 

suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 

jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kuriuo metu atšaukti 7 straipsnio 

6 dalyje, 16a straipsnio 3 dalyje, 

22 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 5a 

dalyje ir 23 straipsnio 6 dalyje nurodytų 

įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 

įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 

sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 

nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui. 

Or. en 
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Pakeitimas 745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pagal 7 straipsnio 6 dalį, 22 

straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 6 dalį 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 

tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 

apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 

Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 

arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 

pratęsiamas dviem mėnesiais. 

6. Pagal 7 straipsnio 6 dalį, 16a 

straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 2 dalį, 22 

straipsnio 5a dalį ir 23 straipsnio 6 dalį 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 

tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 

apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 

Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 

arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 

pratęsiamas dviem mėnesiais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) iki 11 500 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

a) iki 25 proc. viso finansinio paketo, 

nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 

2 dalies a punkte nurodytiems tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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I priedo pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) iki 11 500 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

a) iki 30 proc. ES skyriaus 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) iki 11 500 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

a) iki 11 000 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 749 

Gérard Deprez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) iki 11 500 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

a) iki 12 204 375 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

b) iki 20 proc. viso finansinio paketo, 

nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 

2 dalies b punkte nurodytiems tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

b) iki 28,5 proc. ES skyriaus 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

b) iki 11 000 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 753 

Gérard Deprez 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

b) iki 11 954 375 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

c) iki 20 proc. viso finansinio paketo, 

nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 

2 dalies c punkte nurodytiems tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

c) iki 28,5 proc. ES skyriaus 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

c) iki 11 000 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 757 

Gérard Deprez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

c) iki 11 954 375 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

c) iki 12 500 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 759 

Paul Rübig 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 11 250 000 000 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

c) iki 12 708 333 334 EUR 3 

straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) iki 4 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

d) iki 15 proc. viso finansinio paketo, 

nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) iki 4 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

d) iki 13 proc. ES skyriaus 3 

straipsnio 2 dalies d punkte nurodytiems 

tikslams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 762 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) iki 4 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

d) iki 5 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 763 

Paul Rübig 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) iki 4 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

d) iki 4 729 166 665 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) iki 4 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

d) iki 5 567 500 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 765 

Gérard Deprez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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I priedo pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) iki 4 000 000 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

d) iki 4 704 375 000 EUR 3 straipsnio 

2 dalies d punkte nurodytiems tikslams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) iki 20 proc. viso finansinio paketo, 

nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje, 3 

straipsnio 2 dalies d punkte (naujame) 

nurodytiems tikslams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai atitinka naują pastatų renovacijos liniją, kuri siūloma 3 ir 7 straipsniuose. 

 

Pakeitimas 767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Finansavimo ir investavimo operacijos gali 

būti vykdomos vienoje ar keliose iš šių 

sričių: 

Finansavimo ir investavimo operacijos 

vykdomos tik šiose srityse: 

Or. en 
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Pakeitimas 768 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Energetikos sektoriaus vystymas 

pagal energetikos sąjungos prioritetus, 

įskaitant energijos tiekimo saugumą, ir 

pagal darbotvarkės iki 2030 m. bei 

Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, 

įskaitant visų pirma: 

1. Energetikos sektoriaus vystymas, 

išskyrus su iškastinio kuro veikla, pvz., 

naftos, anglies ir gamtinių dujų gamyba, 

tyrinėjimu, apdorojimu, perdavimu, 

platinimu, laikymu ar deginimu, taip pat 

su branduoline energija susijusią veiklą, 

pagal energetikos sąjungos prioritetus, 

įskaitant energijos tiekimo saugumą, ir 

pagal darbotvarkės iki 2030 m. bei 

Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, 

įskaitant visų pirma: 

Or. en 

 

Pakeitimas 769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Energetikos sektoriaus vystymas 

pagal energetikos sąjungos prioritetus, 

įskaitant energijos tiekimo saugumą, ir 

pagal darbotvarkės iki 2030 m. bei 

Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, 

įskaitant visų pirma: 

1. Energetikos sektoriaus vystymas, 

išskyrus su iškastinio kuro gamyba, 

apdorojimu, perdavimu, platinimu, 

laikymu ir deginimu susijusią veiklą, 
pagal energetikos sąjungos prioritetus, 

įskaitant energijos tiekimo saugumą, ir 

pagal darbotvarkės iki 2030 m. bei 

Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, 

įskaitant visų pirma: 

Or. en 

 

Pakeitimas 770 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) švarios ir tvarios 

atsinaujinančiosios energijos gamybos, 

tiekimo ar naudojimo plėtotę; 

a) atsinaujinančiosios energijos 

gamybos, diegimo, tiekimo ar naudojimo 

plėtotę ir spartinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 771 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) tvarios energetikos infrastruktūros 

(perdavimo ir paskirstymo lygmens, 

kaupimo technologijų) vystymą, 

tobulinimą ir modernizavimą; 

c) tvarios energetikos infrastruktūros, 

įskaitant tarpusavio ir decentralizuoto 

paskirstymo sistemų (perdavimo ir 

paskirstymo lygmens, kaupimo 

technologijų) vystymą, tobulinimą ir 

modernizavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) tvarios energetikos infrastruktūros 

(perdavimo ir paskirstymo lygmens, 

kaupimo technologijų) vystymą, 

tobulinimą ir modernizavimą; 

c) tvarios energetikos infrastruktūros, 

įskaitant elektros tinklų sujungimą 
(perdavimo ir paskirstymo lygmens, 

kaupimo technologijų) vystymą, 
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tobulinimą ir modernizavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) sintetinių degalų, gautų iš 

atsinaujinančiųjų / anglies junginių 

aspektu neutralių šaltinių, gamybą ir 

tiekimą; alternatyviuosius degalus; 

d) sintetinių degalų, gautų iš 

atsinaujinančiųjų šaltinių, gamybą ir 

tiekimą, jei jų gyvavimo ciklo poveikis 

teigiamas ir jei atliktas veiksmingumo 

vertinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) anglies dioksido surinkimo ir 

saugojimo infrastruktūrą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 775 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 1 punkto e a papunktis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) esamo transporto ir energetikos 

sektorių infrastruktūros turto priežiūrą 

arba atnaujinimą, ypatingą dėmesį 

skiriant saugos ir saugumo aspektams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tvarios transporto infrastruktūros, 

taip pat įrangos ir naujoviškų technologijų 

vystymas atsižvelgiant į Sąjungos 

transporto prioritetus ir įsipareigojimus 

pagal Paryžiaus susitarimą, įskaitant visų 

pirma: 

2. Tvarios transporto infrastruktūros, 

išskyrus greitkelius, itin greitus kelius ir 

oro uostus, taip pat įrangos ir naujoviškų 

technologijų vystymas atsižvelgiant į 

Sąjungos transporto prioritetus ir 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, 

įskaitant visų pirma: 

Or. en 

 

Pakeitimas 777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) projektus, kuriais prisidedama prie 

TEN-T infrastruktūros, įskaitant miestų 

transporto mazgus, jūrų ir vidaus vandenų 

uostus, daugiarūšio transporto terminalus ir 

jų prijungimą prie pagrindinių tinklų, 

vystymo; 

a) tvarius projektus, kuriais 

prisidedama prie TEN-T infrastruktūros 

tvaraus vystymo, ir nedidelės apimties 

projektus, įskaitant miestų transporto 

mazgus, kuriais diegiamas daugiarūšis 

transportas ir aplinkos neteršiančios 

technologijos, tvarius jūrų ir vidaus 
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vandenų uostus, daugiarūšio transporto 

terminalus ir jų prijungimą prie pagrindinių 

tinklų, taip pat kelis sektorius apimančius 

projektus tuose uostuose ir terminaluose, 

pvz., atliekų ir vandens perdirbimo ir 

integruotų prisišvartavusių laivų įkrovimo 

elektra stočių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pažangaus ir tvaraus judumo mieste 

projektus (orientuotus į mažataršio 

transporto mazgus, prieinamumą, oro taršą 

ir triukšmą, energijos vartojimą ir 

nelaimingus atsitikimus); 

b) pažangaus ir tvaraus judumo mieste 

projektus (orientuotus į netaršaus 

transporto mazgus, prieinamumą, oro taršą 

ir triukšmą, energijos vartojimą ir 

nelaimingus atsitikimus); 

Or. en 

 

Pakeitimas 779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) transporto sektoriaus kilnojamojo 

turto atnaujinimo ir modernizavimo 

rėmimą, siekiant įdiegti mažataršio 

judumo sprendimus; 

c) transporto sektoriaus kilnojamojo 

turto atnaujinimo ir modernizavimo 

rėmimą, siekiant įdiegti netaršaus judumo 

sprendimus; 

Or. en 
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Pakeitimas 780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) geležinkelių infrastruktūros 

projektus, kitus geležinkelių projektus, 

taip pat jūrų uostų projektus; 

d) geležinkelių infrastruktūros 

projektus, įskaitant trūkstamas 

tarpvalstybines regionines geležinkelių 

jungtis, kurios buvo išmontuotos arba 

apleistos, atkūrimą, ir tvarių jūrų uostų 

projektus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto e papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) alternatyviųjų degalų 

infrastruktūrą, įskaitant elektromobilių 

įkrovimo infrastruktūrą. 

e) elektromobilių įkrovimo 

infrastruktūrą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) esamų infrastruktūrų transporto ir 

energetikos sektoriuose techninę 

priežiūrą, remontą, rekonstrukciją arba 

atnaujinimą, siekiant pagerinti jų 
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saugumą ir atsparumą numatomoms 

klimato ir ekstremalioms oro sąlygoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) esamo transporto ir energetikos 

sektorių infrastruktūros turto priežiūrą 

arba atnaujinimą, ypatingą dėmesį 

skiriant ES ilgalaikiams transporto, 

energetikos ir klimato tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 784 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) naujos kartos baterijų kūrimas 

siekiant elektrinio mobilumo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Vengiama teikti paramą pagal 

programą „InvestEU“ daug anglies 

dioksido išmetančioms infrastruktūroms, 

pvz., greitkelių ir oro uostų, išskyrus 

atvejus, kai tiesiogiai siekiama klimato 

kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 

tikslų arba esamų infrastruktūrų 

priežiūros ir saugumo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) projektus ir iniciatyvas aplinkos 

išteklių valdymo ir švarių technologijų 

srityse; 

c) projektus ir iniciatyvas aplinkos 

išteklių valdymo ir tvarių technologijų 

srityse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 3 punkto f papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) klimato srities veiksmus, įskaitant 

gamtinių pavojų ir nelaimių rizikos 

mažinimą; 

f) klimato srities veiksmus, įskaitant 

gamtinių pavojų ir nelaimių rizikos 

mažinimą, prisitaikymą prie klimato kaitos 

ir klimato kaitos švelninimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 3 punkto g papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) projektus ir iniciatyvas, kuriais 

įgyvendinama žiedinė ekonomika, išteklių 

naudojimo efektyvumo aspektus 

integruojant į produkcijos ir produktų 

gyvavimo ciklą, įskaitant tvarų pirminių ir 

antrinių žaliavų tiekimą; 

g) projektus ir iniciatyvas, kuriais 

įgyvendinama žiedinė ekonomika, išteklių 

ir energijos naudojimo efektyvumo 

aspektus integruojant į produkcijos ir 

produktų gyvavimo ciklą, įskaitant 

pirminių ir antrinių žaliavų perdirbimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 3 punkto h papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) energijai imlios pramonės 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą ir reikšmingą jos išmetamų 

teršalų kiekio mažinimą, įskaitant didelio 

masto naujoviškų mažataršių technologijų 

pritaikymą ir diegimą. 

h) energijai imlios pramonės 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą ir reikšmingą jos išmetamų 

teršalų kiekio mažinimą, įskaitant didelio 

masto anglies dioksido surinkimo ir 

naudojimo naujoviškų netaršių 

technologijų pritaikymą ir diegimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 3 punkto h a papunktis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) projektus, kuriuos įgyvendinant 

imamasi priemonių prieš klimato kaitą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 3 punkto h b papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 hb) projektus, kuriais skatinamas 

tvarus kultūros paveldas, visų pirma 

materialiojo ir nematerialiojo Europos 

kultūros paveldo apsaugos strategijas ir 

priemones.  

Or. en 

 

Pakeitimas 792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) mokslinių tyrimų, įskaitant 

mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir paramą 

akademinėms įstaigoms, ir inovacijų 

projektus, kuriais prisidedama prie 

[„Europos horizonto“] tikslų; 

a) mokslinių tyrimų, įskaitant 

mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir paramą 

akademinėms įstaigoms, produktų vystymą 

ir inovacijų projektus, kuriais prisidedama 

prie [„Europos horizonto“] tikslų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 793 

Sven Giegold, Jordi Solé 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) akademinių įstaigų ir pramonės 

bendradarbiavimo projektus; 

d) akademinių įstaigų, pramonės, 

viešojo sektoriaus įmonių ir pilietinės 

visuomenės, įskaitant pacientų ir 

galutinių vartotojų organizacijas, 
bendradarbiavimo projektus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 5 punkto f papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) naujus veiksmingus sveikatos 

priežiūros produktus, įskaitant vaistus, 

medicinos prietaisus ir pažangiosios 

terapijos medicininius preparatus. 

f) naujus ir pagerintus veiksmingus, 

prieinamus ir įperkamus sveikatos 

priežiūros produktus, įskaitant vaistus, 

vakcinas, medicinos prietaisus, 

diagnostikos ir pažangiosios terapijos 

medicininius preparatus, naujus 

antimikrobinių medžiagų ir novatoriškus 

vystymosi procesus, kuriuose 

nenaudojami bandymai su gyvūnais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 6 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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a) dirbtinį intelektą; a) etišką dirbtinį intelektą, prieš tai 

atlikus jo vertinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 6 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) blokų grandinės ir kitas 

paskirstytojo registro technologijas; 

d) paskirstytojo registro technologijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 6 punkto e papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) aukšto lygio skaitmeninius 

įgūdžius; 

e) vis gerėjančius skaitmeninius 

įgūdžius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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7. Finansinė parama subjektams, 

kuriuose dirba iki 3 000 darbuotojų, 

daugiausia dėmesio skiriant MVĮ ir 

mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 

be kita ko: 

7. Finansinė parama MVĮ ir mažoms 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms, be kita 

ko: 

Or. en 

 

Pakeitimas 799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 7 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) suteikiant apyvartinio kapitalo ir 

investicijų, 

a) suteikiant apyvartinio kapitalo ir 

investicijų per visą bendrovės gyvavimo 

ciklą, 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į MVĮ ir jų verslo veiklos rūšių įvairovę, šiuo pakeitimu paaiškinama, kad 

apyvartinio kapitalo ir investicijų teikimas turėtų būti taikomas per visą verslo ir įmonės 

gyvavimo ciklą nuo pat jų sukūrimo, veiklos pradžios ir plėtojimo etapų iki verslo perdavimo. 

 

Pakeitimas 800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) moterims verslininkėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 801 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 7 punkto b a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) suteikiant finansavimą 

išperkamosios nuomos sandoriams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į išperkamosios nuomos naudą MVĮ, kai įmonės kapitalas yra išlaisvinamas dėl 

papildomų investicijų siekiant tvaraus augimo, šiuo pakeitimu turėtų būti galima suteikti 

garantiją pagal programą „InvestEU“ vykdomai lizingo veiklai, kaip šiuo metu 

įgyvendindama pagal esamas finansavimo programas, pvz., COSME. 

 

Pakeitimas 802 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 8 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Kultūros ir kūrybos sektoriai; 

žiniasklaida, audiovizualinis sektorius ir 

žurnalistika. 

8. Kultūros ir kūrybos sektoriai; 

žiniasklaida, audiovizualinis sektorius ir 

žurnalistika, visų pirma pasitelkiant (bet 

ne tik): 

a) naujas technologijas, tokias kaip 

pagalbinės technologijos, taikomos 

kultūros ir kūrybos prekėms ir 

paslaugoms; 

b) kultūros ir kūrybos pramonę ir 

sektorius, pvz., papildytą ir virtualią 

realybę, įtraukiąją aplinką, žmogaus ir 

kompiuterio sąsajas, interneto protokolą 

ir debesijos infrastruktūras, 5G tinklus, 

naująją žiniasklaidą; 

c) skaitmeninių technologijų naudojimą 

Europos materialiajam ir nematerialiajam 

kultūros paveldui išsaugoti ir atkurti; 

d) technologinį intelektinės nuosavybės 

teisių valdymą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 8 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Kultūros ir kūrybos sektoriai; 

žiniasklaida, audiovizualinis sektorius ir 

žurnalistika. 

8. Kultūros ir kūrybos sektoriai; 

žaidimų pramonė; mados pramonė; 

žiniasklaida, vizualinis sektorius ir 

žurnalistika; Europos kultūros paveldo 

debesija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 9 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Turizmas. 9. Tvarus turizmas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 11 punkto c a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) lyčių lygybės skatinimą; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 11 punkto h papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) inovatyvius sveikatos priežiūros 

sprendimus, įskaitant sveikatos paslaugas ir 

naujus priežiūros modelius; 

h) inovatyvius sveikatos priežiūros 

sprendimus, įskaitant e. sveikatą, sveikatos 

paslaugas ir naujus priežiūros modelius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 12 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12. Gynybos pramonės plėtra, 

stiprinant Sąjungos strateginį 

savarankiškumą, visų pirma teikiant 

paramą: 

Išbraukta. 

a) Sąjungos gynybos pramonės tiekimo 

grandinei, įskaitant finansinę paramą 

MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms; 

 

b) bendrovėms, dalyvaujančioms gynybos 

sektoriaus radikalių inovacijų 

projektuose, ir su tuo glaudžiai 

susijusioms dvejopos paskirties 

technologijoms; 

 

c) gynybos sektoriaus tiekimo grandinei, 

dalyvaujant bendradarbiaujamojo 

pobūdžio gynybos srities mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros projektuose, 

įskaitant tuos, kuriems teikiama Europos 
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gynybos fondo parama; 

d) gynybos srities mokslinių tyrimų ir 

mokymo infrastruktūrai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 12 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12. Gynybos pramonės plėtra, 

stiprinant Sąjungos strateginį 

savarankiškumą, visų pirma teikiant 

paramą: 

Išbraukta. 

a) Sąjungos gynybos pramonės tiekimo 

grandinei, įskaitant finansinę paramą 

MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms; 

 

b) bendrovėms, dalyvaujančioms gynybos 

sektoriaus radikalių inovacijų 

projektuose, ir su tuo glaudžiai 

susijusioms dvejopos paskirties 

technologijoms; 

 

c) gynybos sektoriaus tiekimo grandinei, 

dalyvaujant bendradarbiaujamojo 

pobūdžio gynybos srities mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros projektuose, 

įskaitant tuos, kuriems teikiama Europos 

gynybos fondo parama; 

 

d) gynybos srities mokslinių tyrimų ir 

mokymo infrastruktūrai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo pirmos pastraipos 13 punkto įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13. Kosmosas, visų pirma vystant 

kosmoso sektorių pagal Kosmoso 

strategijos tikslus, siekiant: 

13. Kosmosas, visų pirma vystant 

kosmoso sektorių ypatingą dėmesį skiriant 

civilinėms taikomosioms programoms 
pagal Kosmoso strategijos tikslus, siekiant: 

Or. en 

 

Pakeitimas 810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pirmos pastraipos 13 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) sustiprinti Sąjungos 

savarankiškumą kuriant saugią ir patikimą 

prieigą prie kosmoso, įskaitant dvejopos 

paskirties aspektus. 

d) sustiprinti Sąjungos 

savarankiškumą kuriant saugią ir patikimą 

prieigą prie kosmoso. 

Or. en 

 

Pakeitimas 811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 2 punkto 2.1 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2.1a) regionų, kuriuos apima projektai, 

skaičius 

Or. en 

 

Pakeitimas 812 

Sander Loones 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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III priedo 2 punkto 2.1 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2.1a) įgyvendinančiojo partnerio 

pasirašytų operacijų kiekis 

Or. en 

 

Pakeitimas 813 

Alfred Sant 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 2 punkto 2.1 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2.1a) geografinis pasiskirstymas pagal 

projektus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punkto 3.2 papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3.2 Klimato tikslus remiančios 

investicijos 

3.2 Klimato tikslus remiančios 

investicijos, išskaidytos pagal politikos 

linijas ir kategorijas, taip pat pagal 

klimato klausimų reikšmę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 815 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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III priedo 3 punkto 3.2 papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3.2 Klimato tikslus remiančios 

investicijos 

3.2 Klimato tikslus remiančios 

investicijos, įskaitant poveikį 

absoliučiajam ir reliatyviajam šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekiui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 816 

Marco Valli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punkto 3.3 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3.3a) parama socialinei ekonomikai ir 

socialinėms įmonėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punkto 3.3 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3.3a) Absoliutusis ir reliatyvusis 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

Or. en 

 

Pakeitimas 818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punkto 4.2 papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4.2 Energetika: geresnio energijos 

vartojimo klasei priskiriamų namų ūkių 

skaičius 

4.2 Energetika: geresnio energijos 

vartojimo klasei priskiriamų namų ūkių 

skaičius, atnaujintų energijos beveik 

nevartojančių pastatų ir pasyviojo namo 

standartus pasiekusių namų ūkių skaičius 

Or. en 

 

Pakeitimas 819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punkto 4.2 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4.2a) Energetika: sutaupytas energijos 

kiekis 

Or. en 

 

Pakeitimas 820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punkto 4.2 b papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4.2 b) Energetika: absoliutusis ir 

reliatyvusis šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis 

Or. en 
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Pakeitimas 821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punkto 4.4 papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4.4 Transportas: sutelktos investicijos į 

TEN-T, iš kurių: į TEN-T pagrindinį 

tinklą. 

4.4 Transportas: sutelktos investicijos į 

TEN-T, iš kurių: į TEN-T pagrindinį 

tinklą, mažos apimties projektus ir kita. 

Or. en 

 

Pakeitimas 822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punkto 4.4 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4.4a) Transportas: absoliutusis ir 

reliatyvusis šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis 

Or. en 

 

Pakeitimas 823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 5 punkto 5.2 a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5.2a) Indėlis siekiant programos 

„Europos horizontas“ visuotinių 

visuomenės uždavinių sprendimo: 

„Sveikata ir gerovė“, „Įtrauki 

visuomenė“, „Atspari visuomenė“, 

„Tvarus maistas“, „Gamtos ištekliai ir 
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aplinka“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 6 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Mažosios ir vidutinės įmonės 6. Pagal lytis suskirstyti duomenys 

apie mažąsias ir vidutines įmones 

Or. en 

 

Pakeitimas 825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Socialinės investicijos ir įgūdžiai 7. Pagal lytis suskirstyti duomenys 

apie socialines investicijas ir įgūdžius 

Or. en 

 


