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PAKEITIMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 

politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) ES BVP (2009 m. ji sudarė kiek 

daugiau – 2,2 proc.), Sąjungoje rodiklis 

2016 m. buvo maždaug 20 proc. žemesnis 

negu prieš pasaulinę finansų krizę buvę 

investicijų lygiai. Vis dėlto, nors investicijų 

ir BVP santykis Sąjungoje pamažu gerėja, 

jis vis dar mažesnis už tą, kurio būtų 

galima tikėtis tvirto atsigavimo laikotarpiu, 

ir nepakankamas, kad kompensuotų 

investicijų deficito metus. Dar svarbiau tai, 

kad dabartinis investicijų lygis ir prognozės 

neaprėpia visų Sąjungos struktūrinių 

investicijų poreikių atsižvelgiant į 

technologinius pokyčius ir pasaulinę 

konkurenciją, be kita ko, susijusių su 

inovacijomis, įgūdžiais, infrastruktūra, 

mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis 

(MVĮ) ir būtinybe spręsti esminius 

visuomeninio pobūdžio uždavinius, kaip 

antai tvarumo ar visuomenės senėjimo. 

Tokiomis aplinkybėmis, norint sumažinti 

investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose 

ir pasiekti Sąjungos politikos tikslus, 

reikalinga nuolatinė parama, kad būtų 

išspręstos rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos; 

(1) investicijų į infrastruktūrą veiklos, 

kuri sudaro 1,8 proc. ES BVP (2009 m. ji 

sudarė kiek daugiau – 2,2 proc.), Sąjungoje 

rodiklis 2016 m. buvo maždaug 20 proc. 

žemesnis negu prieš pasaulinę finansų 

krizę buvę investicijų lygiai. Vis dėlto, 

nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 

pamažu gerėja, jis vis dar mažesnis už tą, 

kurio būtų galima tikėtis tvirto atsigavimo 

laikotarpiu, ir nepakankamas, kad 

kompensuotų investicijų deficito metus. 

Dar svarbiau tai, kad dabartinis investicijų 

lygis ir prognozės neaprėpia visų Sąjungos 

struktūrinių investicijų poreikių 

atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 

pasaulinę konkurenciją, be kita ko, 

susijusių su inovacijomis, kūrybiniais 

sektoriais ir švietimu, infrastruktūra, 

mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis 

(MVĮ), visų pirma kultūros ir 

kūrybiniame sektoriuose, ir būtinybe 

spręsti esminius visuomeninio pobūdžio 

uždavinius, kaip antai tvarumo, 

demografinių pokyčių arba labai 

kvalifikuotų ir išsilavinusių jaunų žmonių 

išvykimo dirbti užsienyje uždavinius. 

Tokiomis aplinkybėmis, norint sumažinti 

investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose 

ir pasiekti Sąjungos politikos tikslus, 

reikalinga nuolatinė parama, kad būtų 

išspręstos rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos; 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga 

priėmė plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų augimą bei darbo vietų 

kūrimą; tarp jų – kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

dokumentų rinkinys „Švari energija 

visiems europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija. „InvestEU“ fondas 

turėtų padėti išnaudoti ir sutvirtinti 

sinergiją tarp šių viena kitą papildančių 

strategijų, teikdamas paramą investicijoms 

ir suteikdamas galimybių gauti 

finansavimą; 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga 

priėmė plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų augimą bei darbo vietų 

kūrimą; tarp jų – kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

Europos kultūros darbotvarkė, dokumentų 

rinkinys „Švari energija visiems 

europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija. „InvestEU“ fondas 

turėtų padėti išnaudoti ir sutvirtinti 

sinergiją tarp šių viena kitą papildančių 

strategijų, teikdamas paramą investicijoms 

ir suteikdamas galimybių gauti 

finansavimą; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, 

Sąjungos ekonomikos augimo tvarumą, 

socialinį atsparumą ir įtraukumą, taip pat 

Sąjungos kapitalo rinkų integruotumą, 

įskaitant sprendimus, kuriais būtų siekiama 

mažinti jų susiskaidymą, ir Sąjungos 

įmonėms skirtų finansavimo šaltinių 

įvairinimą. Šiuo tikslu iš jo turėtų būti 

remiami techniškai ir ekonomiškai 

perspektyvūs projektai, nustatant skolos, 

rizikos pasidalijimo ir kapitalo priemonių, 

pagrįstų Sąjungos biudžeto garantija ir 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, 

Sąjungos ekonomikos augimo tvarumą, 

socialinį atsparumą ir įtraukumą, žmonių 

įgūdžių bei gebėjimų, kaip svarbios 

ekonominio, kultūrinio ir socialinio 

vystymosi varomosios jėgos, stiprinimą. 
Sąjungos kapitalo rinkų integruotumą, 

įskaitant sprendimus, kuriais būtų siekiama 

mažinti jų susiskaidymą, padedant išlaikyti 

dvejopą kultūros ir kūrybos sektorių vertę, 

ir Sąjungos įmonėms skirtų finansavimo 

šaltinių įvairinimą. Šiuo tikslu iš jo turėtų 
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įgyvendinančiųjų partnerių įnašais, 

panaudojimo gaires. „InvestEU“ fondas 

turėtų veikti atsižvelgiant į paklausą, tačiau 

kartu jo teikiama parama turėtų būti 

siekiama prisidėti prie Sąjungos politikos 

tikslų įgyvendinimo; 

būti remiami techniškai ir ekonomiškai 

perspektyvūs projektai, nustatant skolos, 

rizikos pasidalijimo ir kapitalo priemonių, 

pagrįstų Sąjungos biudžeto garantija ir 

įgyvendinančiųjų partnerių įnašais, 

panaudojimo gaires. „InvestEU“ fondas 

turėtų veikti atsižvelgiant į paklausą, tačiau 

kartu jo teikiama parama turėtų būti 

siekiama prisidėti prie Sąjungos politikos 

tikslų įgyvendinimo; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) priemone „InvestEU“ siekiama 

finansuoti ekonomikos, kultūros ir 

socialinės srities subjektus, kurių rizikos 

profilis yra toks, kad į juos neinvestuoja 

tradicinius portfelius turintys privatūs 

finansuotojai; ja siekiama, kad 

finansiniams tarpininkams suteikti naują 

supratimą, pabrėžiant didžiulį šių 

subjektų potencialą inovacijų ir socialinės 

plėtros srityje; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) „InvestEU“ fondas turėtų remti 

investicijas į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, kad būtų paskatintas augimas, 

investicijos ir darbo vietų kūrimas, taip 

prisidėdamas prie gerovės Sąjungoje 

didinimo ir sąžiningesnio pajamų joje 

pasiskirstymo. Intervencinės priemonės per 

„InvestEU“ fondą turėtų papildyti 

Sąjungos paramą, teikiamą dotacijų 

pavidalu; 

(6) „InvestEU“ fondas turėtų remti 

investicijas į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, įskaitant kultūrinį paveldą, kad būtų 

paskatintas ekonomikos augimas ir 

sanglauda, tvarios investicijos į 

strategines sritis ir ilgalaikis užimtumas, 

švietimas ir gebėjimai, ir taip būtų 

prisidedama prie gerovės didinimo, 

kultūrinio vystymosi ir lygių galimybių 

užtikrinimo Sąjungoje. Intervencinės 

priemonės per „InvestEU“ fondą turėtų 
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papildyti Sąjungos paramą, teikiamą 

dotacijų pavidalu; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Pasaulio ekonomikos forumo 

išleistame 2018 m. pranešime dėl 

visuotinių grėsmių nurodyta, kad pusė iš 

dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 

ekonomikai yra susijusios su aplinka. Tarp 

šių grėsmių – oro, dirvožemio ir vandens 

tarša, ekstremalios oro sąlygos, biologinės 

įvairovės nykimas ir nesėkmės mėginant 

klimato kaitą sušvelninti ir prie jos 

prisitaikyti. Aplinkos apsaugos principai 

įtvirtinti Sutartyse ir daugelyje Sąjungos 

politikos sričių. Todėl į operacijas, 

susijusias su „InvestEU“ fondo veikla, 

turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 

aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 

apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 

prevencijos ir valdymo aspektai turėtų būti 

integruojami į investicijų rengimo ir 

įgyvendinimo procesus. ES taip pat turėtų 

stebėti savo išlaidas, susijusias su biologine 

įvairove ir oro taršos kontrole, kad galėtų 

įvykdyti ataskaitų teikimo pareigas pagal 

Biologinės įvairovės konvenciją ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

2016/228415. Todėl investicijos, skirtos 

aplinkosauginio tvarumo tikslams pasiekti, 

turėtų būti stebimos naudojant bendrąją 

metodiką, atitinkančią tą, kuri buvo 

išplėtota pagal kitas Sąjungos programas, 

susijusias su klimato, biologinės įvairovės 

ir oro taršos valdymu, siekiant sudaryti 

sąlygas įvertinti individualų ir sudėtinį 

investicijų poveikį svarbiausiems gamtinio 

kapitalo – oro, vandens, dirvožemio ir 

biologinės įvairovės – komponentams; 

(11) Pasaulio ekonomikos forumo 

išleistame 2018 m. pranešime dėl 

visuotinių grėsmių nurodyta, kad pusė iš 

dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 

ekonomikai yra susijusios su aplinka. Tarp 

šių grėsmių – oro, dirvožemio ir vandens 

tarša, ekstremalios oro sąlygos, biologinės 

įvairovės nykimas ir nesėkmės mėginant 

klimato kaitą sušvelninti ir prie jos 

prisitaikyti. Aplinkos apsaugos principai 

įtvirtinti Sutartyse ir daugelyje Sąjungos 

politikos sričių. Todėl į operacijas, 

susijusias su „InvestEU“ fondo veikla, 

turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 

aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 

apsaugos, švietimo ir mokymų siekiant 

įvertinti daromą poveikį aplinkai, taip pat 

su tuo susijusios rizikos prevencijos ir 

valdymo aspektai turėtų būti integruojami į 

investicijų rengimo ir įgyvendinimo 

procesus. ES taip pat turėtų stebėti savo 

išlaidas, susijusias su biologine įvairove ir 

oro taršos kontrole, kad galėtų įvykdyti 

ataskaitų teikimo pareigas pagal Biologinės 

įvairovės konvenciją ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

2016/228415. Todėl investicijos, skirtos 

aplinkosauginio tvarumo tikslams pasiekti, 

turėtų būti stebimos naudojant bendrąją 

metodiką, atitinkančią tą, kuri buvo 

išplėtota pagal kitas Sąjungos programas, 

susijusias su klimato, biologinės įvairovės 

ir oro taršos valdymu, siekiant sudaryti 

sąlygas įvertinti individualų ir sudėtinį 

investicijų poveikį svarbiausiems gamtinio 

kapitalo – oro, vandens, dirvožemio ir 

biologinės įvairovės – komponentams; 
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_________________ _________________ 

15 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 

Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 

2016 12 17, p. 1) 

15 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 

Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 

2016 12 17, p. 1) 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) vadovaujantis gairėmis, kurias 

turėtų parengti Komisija, 

bendradarbiaudama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais pagal programą „InvestEU“ ir 

tinkamai taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu, taip pat paisant 

nuoseklumo su gairėmis, parengtomis 

pagal kitas Sąjungos programas, turėtų būti 

atliekamas reikšmingą Sąjungos paramą 

gaunančių investicinių projektų, konkrečiai 

– infrastruktūros srities, tvarumo 

patikrinimas. Siekiant išvengti 

nereikalingos administracinės naštos, į 

tokias gaires turėtų būti įtrauktos 

atitinkamos nuostatos; 

(12) vadovaujantis gairėmis, kurias 

turėtų parengti Komisija, 

bendradarbiaudama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais pagal programą „InvestEU“ ir 

tinkamai taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu, taip pat paisant 

nuoseklumo su gairėmis, parengtomis 

pagal kitas Sąjungos programas, turėtų būti 

atliekamas reikšmingą Sąjungos paramą 

gaunančių investicinių projektų, 

konkrečiai – infrastruktūros srities, 

tvarumo ir prieinamumo patikrinimas. 

Siekiant išvengti nereikalingos 

administracinės naštos, į tokias gaires 

turėtų būti įtrauktos atitinkamos nuostatos; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) kultūros paveldas Europos 

visuomenei yra labai vertingas kultūriniu, 

aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu 
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požiūriais, todėl, kaip savo 2014 m. 

gegužės 21 d. išvadose pabrėžė Taryba1a, 

tvarus jo valdymas yra strateginis XXI a. 

uždavinys. Vis dėlto kultūros paveldo 

indėlis kuriant vertę, įgūdžius, darbo 

vietas ir gyvenimo kokybę yra 

nepakankamai įvertintas; 

 _________________ 

 1a 2014 m. gegužės 21 d. Tarybos išvados 

dėl kultūros paveldo kaip vieno iš 

strateginių tvarios Europos išteklių (OL C 

183, 2014 6 14, p. 36). 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12b) Europos kultūros paveldo metai 

prisideda stiprinant ir propaguojant 

Europos kultūros paveldo indėlį į 

visuomenę ir ekonomiką per jo tiesioginį 

ir netiesioginį ekonominį potencialą, be 

kita ko, gerinant pajėgumus stiprinti 

kultūros ir kūrybos sektorių, įskaitant 

mažąsias ir vidutines įmones, taip pat 

teikiant postūmį kūrybai ir inovacijoms, 

skatinant darnų vystymąsi ir darnų 

turizmą, didinant socialinę sanglaudą ir 

kuriant ilgalaikes darbo vietas; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą yra be galo svarbios 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą yra be galo svarbios 
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siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 

tikslus, įskaitant 2030 m. energijos ir 

klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 

parama turėtų būti skiriama investicijoms į 

transportą, energetiką, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą ir suderinamumą su 

atitinkamomis Sąjungos programomis. 

Atsižvelgiant į grėsmes saugumui, 

investiciniais projektais, kuriems teikiama 

Sąjungos parama, turėtų būti atsižvelgiama 

į piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 

principus. Tai turėtų papildyti kitų 

Sąjungos fondų, kaip antai Europos 

regioninės plėtros fondo, teikiančių paramą 

investicijų į viešąsias erdves, transportą, 

energetiką ir kitą ypatingos svarbos 

infrastruktūrą saugumo komponentams, 

pastangas; 

siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 

tikslus, įskaitant 2030 m. energijos ir 

klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 

parama turėtų būti skiriama investicijoms į 

transportą, energetiką, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą ir suderinamumą su 

atitinkamomis Sąjungos programomis. 

Atsižvelgiant į grėsmes saugumui, 

investiciniais projektais, kuriems teikiama 

Sąjungos parama, turėtų būti atsižvelgiama 

į piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 

principus, įskaitant vietas, kuriose renkasi 

daug žmonių, kaip antai stadionus, 

švietimo įstaigas, muziejus ir paminklus. 

Tai turėtų papildyti kitų Sąjungos fondų, 

kaip antai Europos regioninės plėtros 

fondo, teikiančių paramą investicijų į 

viešąsias erdves, transportą, energetiką ir 

kitą ypatingos svarbos infrastruktūrą 

saugumo komponentams, pastangas; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) nors bendras investicijų lygis 

Sąjungoje kyla, investicijų į didesnės 

rizikos veiklos sritis, kaip antai mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, vis dar nepakanka. 

Šis investicijų į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 

pramonės ir ekonomikos 

konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 

kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 

tokius finansinius produktus, kurie būtų 

tinkami įvairiais inovacijų ciklo etapais ir 

būtų skirti plačiam suinteresuotųjų šalių 

ratui, visų pirma siekiant sudaryti sąlygas 

(14) nors bendras investicijų lygis 

Sąjungoje kyla, investicijų į didesnės 

rizikos veiklos sritis, kaip antai rizikos 

kapitalo teikimo inovacijų MVĮ, 

veikiančioms kultūros ir kūrybos 

sektoriuose, vis dar nepakanka. Šis 

investicijų į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, ypač į kultūros ir kūrybos 

pramonę, kurios itin prisideda prie 

inovacijų, deficitas yra žalingas Sąjungos 

pramonės ir ekonomikos 

konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 

kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
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plėtoti ir diegti sprendimus Sąjungos 

komerciniame lygmenyje, kad tokie 

sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 

rinkose; 

tokius finansinius produktus, kurie būtų 

tinkami įvairiais inovacijų ciklo etapais ir 

būtų skirti plačiam suinteresuotųjų šalių 

ratui, visų pirma jauniems verslininkams, 

siekiant sudaryti sąlygas plėtoti ir diegti 

sprendimus Sąjungos komerciniu 

lygmeniu, kad tokie sprendimai taptų 

konkurencingi pasaulio rinkose; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) labai svarbu skubiai pasirūpinti 

investicijomis į skaitmeninę transformaciją 

ir siekti, kad tai būtų naudinga visiems 

Sąjungos piliečiams ir verslui. Bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategijai įgyvendinti 

skirta tvirta politikos sistema dabar turėtų 

būti derinama su panašaus užmojo 

investicijomis, be kita ko, į dirbtinį 

intelektą; 

(15) labai svarbu skubiai pasirūpinti 

investicijomis į skaitmeninę 

transformaciją, skatinti skaitmeninius 

įgūdžius ir spręsti kartų atotrūkio 

problemą, siekiant kuo labiau padidinti jų 

naudą visiems Sąjungos piliečiams ir 

verslo įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 

rinkos strategijai įgyvendinti skirta tvirta 

politikos sistema dabar turėtų būti 

derinama su panašaus užmojo 

investicijomis, be kita ko, į dirbtinį 

intelektą; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) labai svarbų vaidmenį Sąjungoje 

atlieka mažosios ir vidutinės įmonės 

(MVĮ). Tačiau šios įmonės savaime 

laikomos didelės rizikos subjektais ir neturi 

pakankamų užtikrinimo priemonių, todėl 

joms kyla sunkumų gauti finansavimą. 

Papildomi sunkumai susiję su MVĮ 

poreikiu išlaikyti konkurencingumą 

įsitraukiant į skaitmeninimo, tarptautinimo 

bei inovacijų veiklą ir tobulinant savo 

darbo jėgos įgūdžius. Maža to, palyginti su 

(16) labai svarbų vaidmenį Sąjungoje 

atlieka mažosios ir vidutinės įmonės 

(MVĮ), ypač kultūros ir kūrybos 

sektoriaus MVĮ. Tačiau šios įmonės 

savaime laikomos didelės rizikos 

subjektais ir neturi pakankamų užtikrinimo 

priemonių, todėl joms kyla sunkumų gauti 

finansavimą. Papildomi sunkumai susiję su 

MVĮ poreikiu išlaikyti konkurencingumą 

įsitraukiant į skaitmeninimo, tarptautinimo 

bei inovacijų veiklą ir tobulinant savo 
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didesnėmis įmonėmis, joms prieinamų 

finansavimo šaltinių spektras yra 

ribotesnis: jos paprastai neleidžia 

obligacijų ir turi ribotas galimybes 

dalyvauti akcijų biržoje ar pritraukti 

stambių institucinių investuotojų. Gauti 

finansavimą dar sunkiau toms MVĮ, kurių 

veikla orientuota į nematerialųjį turtą. 

Sąjungoje veikiančios MVĮ yra smarkiai 

priklausomos nuo bankų ir skolų 

finansavimo, teikiamo sąskaitų 

kreditavimo, banko paskolų ar 

išperkamosios nuomos pavidalu. Siekiant 

padidinti MVĮ galimybes finansuoti savo 

steigimą, augimą bei plėtrą ir atlaikyti 

ekonominius nuosmukius ir norint 

užtikrinti, kad ekonomika ir finansų 

sistema būtų atsparesnės ekonomikos 

nuosmukiams ar sukrėtimams, reikia remti 

su minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ 

ir suteikti įvairesnių finansavimo šaltinių. 

Tai taip pat papildomo iniciatyvas, kurių 

jau imtasi kapitalo rinkų sąjungos 

kontekste. „InvestEU“ fondas turėtų 

suteikti galimybę visą dėmesį sutelkti į 

specifinius, geriau orientuotus finansinius 

produktus; 

darbo jėgos įgūdžius. Maža to, palyginti su 

didesnėmis įmonėmis, joms prieinamų 

finansavimo šaltinių spektras yra 

ribotesnis: jos paprastai neleidžia 

obligacijų ir turi ribotas galimybes 

dalyvauti akcijų biržoje ar pritraukti 

stambių institucinių investuotojų. Gauti 

finansavimą dar sunkiau toms MVĮ, kurių 

veikla orientuota į nematerialųjį turtą, kaip 

antai intelektinės nuosavybės teises, visų 

pirma kultūros ir kūrybos sektoriuose. 

Sąjungoje veikiančios MVĮ yra smarkiai 

priklausomos nuo bankų ir skolų 

finansavimo, teikiamo sąskaitų 

kreditavimo, banko paskolų ar 

išperkamosios nuomos pavidalu. Siekiant 

padidinti MVĮ galimybes finansuoti savo 

steigimą, augimą bei plėtrą ir atlaikyti 

ekonominius nuosmukius ir norint 

užtikrinti, kad ekonomika ir finansų 

sistema būtų atsparesnės ekonomikos 

nuosmukiams ar sukrėtimams, reikia remti 

su minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ 

ir suteikti įvairesnių finansavimo šaltinių. 

Tai taip pat papildomo iniciatyvas, kurių 

jau imtasi kapitalo rinkų sąjungos 

kontekste. „InvestEU“ fondas turėtų 

suteikti galimybę visą dėmesį sutelkti į 

specifinius, geriau orientuotus finansinius 

produktus; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) kultūros ir kūrybos pramonės 

įmonių (toliau – KKS) vertė yra dvejopa ir 

savaiminė, nes dėl tiesioginių ryšių su 

menininkais ir kūrėjais jos saugo ir 

puoselėja kultūrinę ir kalbinę įvairovę, 

stiprina Europos, nacionalinę, regioninę 

ir vietos tapatybę, kartu palaiko socialinę 

sanglaudą ir įvairiais vertės kūrimo 

modeliais iš esmės prisideda prie 

kūrybiškumo, investicijų, inovacijų ir 
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užimtumo, skatindamos tvarų ES ir jos 

valstybių narių ekonomikos augimą; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16b) darbo vietos kultūros sektoriuje 

tikriausiai nebus perkeltos, nes šis darbas 

susijęs su tam tikra kultūrine, dažnai 

regionine ir istorine kompetencija. Be to, 

KKS daug (daugiau nei bet kuris kitas 

sektorius) prisideda prie jaunimo 

užimtumo, o po 2008 m. ekonomikos 

krizės paaiškėjo, kad šis sektorius yra 

ypač atsparus. 2008–2014 m. užimtumas 

KKS visoje ES netgi padidėjo; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) kaip išdėstyta diskusijoms skirtame 

dokumente dėl socialinio Europos 

aspekto16 ir Europos socialinių teisių 

ramstyje17, įtraukesnės ir sąžiningesnės 

Sąjungos kūrimas – vienas svarbiausių 

Sąjungos prioritetų sprendžiant nelygybės 

problemą ir skatinant socialinės įtraukties 

politiką Europoje. Galimybių nelygybė 

visų pirma paveikia galimybes gauti 

išsilavinimą, mokytis, gauti sveikatos 

priežiūros paslaugas. Investicijos į 

socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 

žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 

taip pat į pastangas pažeidžiamas 

gyventojų grupes integruoti į visuomenę 

gali padidinti ekonomines galimybes, ypač, 

jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 

„InvestEU“ fondu turėtų būti naudojamasi 

siekiant paremti investicijas į švietimą ir 

(17) kaip išdėstyta diskusijoms skirtame 

dokumente dėl socialinio Europos 

aspekto16 ir Europos socialinių teisių 

ramstyje17, įtraukesnės ir sąžiningesnės 

Sąjungos kūrimas – vienas svarbiausių 

Sąjungos prioritetų sprendžiant nelygybės 

problemą ir skatinant socialinės įtraukties 

politiką Europoje. Galimybių nelygybė 

visų pirma veikia galimybę gauti švietimo, 

mokymo, sveikatos priežiūros paslaugas ir 

naudotis kultūra bei jos paveldu. 

Investicijos į socialinę, su įgūdžių 

tobulinimu ir žmogiškuoju kapitalu 

susijusią ekonomiką, taip pat į pastangas 

pažeidžiamas gyventojų grupes, ypač 

neįgaliuosius, integruoti į visuomenę gali 

padidinti ekonomines galimybes, ypač jei 

jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 

„InvestEU“ fondu turėtų būti naudojamasi 
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mokymą, padėti didinti, visų pirma, 

nekvalifikuotų darbuotojų ir ilgalaikių 

bedarbių užimtumą ir gerinti padėtį tokiose 

srityse kaip kartų solidarumas, sveikatos 

sektorius, benamystė, skaitmeninė 

įtrauktis, bendruomenių plėtra, jaunimo ir 

pažeidžiamų žmonių, įskaitant trečiųjų 

valstybių piliečius, vaidmuo ir vieta 

visuomenėje. Programa „InvestEU“ taip 

pat turėtų būti prisidedama prie Europos 

kultūros ir kūrybiškumo puoselėjimo. 

Siekiant įveikti esmines transformacijas, 

kurias per ateinantį dešimtmetį patirs 

Sąjungos visuomenės ir darbo rinkos, 

būtina investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir naujus socialinės 

ekonomikos verslo modelius, įskaitant 

socialinio poveikio investicijas ir socialinio 

poveikio sutarčių sudarymą. Programa 

„InvestEU“ turėtų sustiprinti 

besiformuojančią socialinės rinkos 

ekosistemą, didindama finansavimo pasiūlą 

ir galimybes ja pasinaudoti labai mažoms ir 

socialinėms įmonėms, kad pagalbą gautų 

tie, kam jos labiausiai reikia. Ataskaitoje, 

kurią parengė aukšto lygio darbo grupė 

investavimo į socialinę infrastruktūrą 

Europoje klausimams spręsti18, kalbama 

apie investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 

paslaugas – įskaitant švietimą, mokymą, 

sveikatą ir būstą – deficitą, kuriam pašalinti 

reikalinga, be kita ko, ir Sąjungos lygmens 

parama. Todėl, siekiant prisidėti prie 

socialinės rinkos vertės grandinės plėtotės 

ir Sąjungos atsparumo didinimo, turėtų būti 

pasitelkiama kolektyvinė valstybinio, 

komercinio ir filantropinio kapitalo galia, 

taip pat fondų parama; 

siekiant paremti investicijas į švietimą ir 

mokymą, taip pat į švietimui skirtų 

patalpų priežiūrą ir modernizavimą, 

įskaitant seisminį pritaikymą ir 

architektūrinių kliūčių pašalinimą, padėti 

didinti, visų pirma nekvalifikuotų 

darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, užimtumą 

ir gerinti padėtį tokiose srityse, kaip kartų 

solidarumas, sveikatos sektorius, 

benamystė, skaitmeninė įtrauktis, 

bendruomenių plėtra, lyčių lygybė, jaunimo 

ir pažeidžiamų žmonių, įskaitant 

neįgaliuosius ir trečiųjų valstybių 

piliečius, vaidmuo ir vieta visuomenėje. 

Programa „InvestEU“ taip pat turėtų būti 

prisidedama prie Europos kultūros ir 

kūrybiškumo puoselėjimo Europoje, kai 

kultūros ir kūrybos pramonė yra 

pagrindinė ekonomikos augimo skatintoja 

ir atlieka vaidmenį vietos ir regioniniu 

lygmenimis, užtikrinant socialinę ir 

ekonominę įtrauktį ir sudarant sąlygas 

integruotam ir tvariam miesto atkūrimui. 

Siekiant įveikti esmines transformacijas, 

kurias per ateinantį dešimtmetį patirs 

Sąjungos visuomenės ir darbo rinkos, 

būtina investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir naujus socialinės 

ekonomikos verslo modelius, įskaitant 

socialinio poveikio investicijas ir socialinio 

poveikio sutarčių sudarymą. Programa 

„InvestEU“ turėtų sustiprinti 

besiformuojančią socialinės rinkos 

ekosistemą, didindama finansavimo pasiūlą 

ir galimybes ja pasinaudoti labai mažoms ir 

socialinėms įmonėms, užtikrinant, kad 

pagalbą gautų tie, kam jos labiausiai reikia. 

Ataskaitoje, kurią parengė aukšto lygio 

darbo grupė investavimo į socialinę 

infrastruktūrą Europoje klausimams 

spręsti18, kalbama apie investicijų į 

socialinę infrastruktūrą ir paslaugas – 

įskaitant švietimą, mokymą, sveikatą ir 

būstą – deficitą, kuriam pašalinti 

reikalinga, be kita ko, ir Sąjungos lygmens 

parama. Todėl, siekiant prisidėti prie 

socialinės rinkos vertės grandinės plėtotės 

ir Sąjungos atsparumo didinimo, turėtų būti 
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pasitelkiama kolektyvinė valstybinio, 

komercinio ir filantropinio kapitalo galia, 

taip pat fondų parama; 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final. 

18 European Economy Discussion Paper 

No 074, paskelbta 2018 m. sausio mėn. 

18 European Economy Discussion Paper 

No 074, paskelbta 2018 m. sausio mėn. 

 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) „InvestEU“ fondas turėtų veikti 

pagal keturias politikos linijas, 

atspindinčias pagrindinius Sąjungos 

politikos prioritetus, kurie yra tokie: tvari 

infrastruktūra, moksliniai tyrimai, 

inovacijos ir skaitmeninimas, MVĮ ir 

socialinės investicijos bei įgūdžiai; 

(18) „InvestEU“ fondas turėtų veikti 

pagal keturias politikos linijas, 

atspindinčias pagrindinius Sąjungos 

politikos prioritetus, kurie yra tokie: tvari 

infrastruktūra, moksliniai tyrimai, 

inovacijos, kultūra ir skaitmeninimas, 

MVĮ ir socialinės investicijos bei įgūdžiai; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. ES skyrius turėtų 

padėti proporcingai spręsti Sąjungos masto 

rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemas; remiami 

veiksmai turėtų turėti akivaizdžios Europos 

pridėtinės vertės. Valstybės narės skyriuje 

valstybėms narėms turėtų būti suteikta 

galimybė savo pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų išteklių 

dalį skirti ES garantijos atidėjiniams, kad 

ES garantiją būtų galima panaudoti 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. ES skyrius turėtų 

padėti proporcingai spręsti Sąjungos masto 

rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemas; remiami 

veiksmai turėtų turėti akivaizdžios Europos 

pridėtinės vertės. Valstybės narės skyriuje 

valstybėms narėms turėtų būti suteikta 

galimybė savo pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų išteklių 

dalį skirti ES garantijos atidėjiniams, kad 

ES garantiją būtų galima panaudoti 
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finansavimo arba investavimo operacijoms, 

kurios skirtos rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemoms spręsti jų pačių teritorijoje, 

įskaitant pažeidžiamas ir atokias vietoves, 

kaip antai atokiausius Sąjungos regionus, 

kad būtų pasiekti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomo fondo tikslai. 

Veiksmai, „InvestEU“ fondo lėšomis 

remiami per ES arba valstybės narės 

skyrius, neturėtų dubliuotis su privačiuoju 

finansavimu ar jį išstumti arba iškraipyti 

konkurenciją vidaus rinkoje; 

finansavimo arba investavimo operacijoms, 

kurios skirtos rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemoms spręsti jų pačių teritorijoje, 

įskaitant pažeidžiamas, pasienio, sunkiai 

pasiekiamas ir atokias vietoves, taip pat 

kalnų ir salų regionus, atokiausius 

Sąjungos regionus, kad būtų pasiekti pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomo 

fondo tikslai. Veiksmai, „InvestEU“ fondo 

lėšomis remiami per ES arba valstybės 

narės skyrius, neturėtų dubliuotis su 

privačiuoju finansavimu ar jį išstumti arba 

iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) „InvestEU“ fondo veikloje turėtų 

būti numatyta galimybė, kai tinkama, 

dotacijas ar finansines priemones arba 

abiejų rūšių priemones, finansuojamas iš 

Sąjungos biudžeto arba iš ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

inovacijų fondo, sklandžiai ir veiksmingai 

derinti su ta garantija situacijose, kuriose 

tai yra reikalinga, kad būtų kuo labiau 

remiamos investicijos, padėsiančios spręsti 

konkrečias rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; 

(33) „InvestEU“ fondo veikloje turėtų 

būti numatyta galimybė, kai tinkama, 

dotacijas ar finansines priemones arba 

abiejų rūšių priemones, finansuojamas iš 

Sąjungos biudžeto arba iš ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

inovacijų fondo, sklandžiai ir veiksmingai 

derinti su ta garantija situacijose, kuriose 

tai yra reikalinga, kad būtų kuo labiau 

remiamos investicijos, padėsiančios spręsti 

konkrečias rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas. „InvestEU“ galėtų papildyti 

kitose Europos programose atrinktus 

projektus, atitinkančius šiuos tikslus, 

pavyzdžiui, „Erasmus“ ir „Kūrybiška 

Europa“; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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a) Sąjungos konkurencingumo, 

įskaitant inovacijas ir skaitmeninimą, 

a) Sąjungos konkurencingumo, 

įskaitant inovacijas, skaitmeninimą, 

žmogiškąjį kapitalą ir kultūros aspektą; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Sąjungos socialinio atsparumo ir 

įtraukumo, 

c) Sąjungos socialinio atsparumo ir 

įtraukumo, įskaitant žmogiškųjų įgūdžių ir 

gebėjimų, kaip svarbios ekonominio, 

kultūrinio ir socialinio vystymosi 

varomosios jėgos, stiprinimą, ypatingą 

dėmesį skiriant jaunimui, vienodoms 

galimybėms ir kovai su jaunimo nedarbu; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) remti finansavimo ir investavimo 

operacijas mokslinių tyrimų, inovacijų ir 

skaitmeninimo srityse, 

b) remti finansavimo ir investavimo 

operacijas švietimo, mokslinių tyrimų, 

inovacijų ir skaitmeninimo srityse, 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) didinti MVĮ ir, tinkamai pagrįstais 

atvejais, mažų vidutinės kapitalizacijos 

įmonių galimybes gauti finansavimą, 

c) didinti MVĮ ir, tinkamai pagrįstais 

atvejais, mažų vidutinės kapitalizacijos, 

ypač kultūros ir kūrybos sektoriaus, 
įmonių galimybes gauti finansavimą, 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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3 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gerinti socialinių įmonių galimybes 

gauti mikrofinansavimą ir finansavimą, 

remti su socialinėmis investicijomis ir 

įgūdžiais susijusias finansavimo ir 

investavimo operacijas ir plėtoti ir stiprinti 

socialinių investicijų rinkas 7 straipsnio 1 

dalies d punkte nurodytose srityse. 

d) gerinti socialinių įmonių, mokymo 

centrų, švietimo įstaigų ir organizacijų, 

kultūros ir kūrybos sektorių (KKS) 
galimybes gauti mikrofinansavimą ir 

finansavimą, remti su socialinėmis 

investicijomis ir įgūdžiais bei gebėjimais, 

ypač švietimo, kultūros ir sporto 

sektoriuose, susijusias finansavimo ir 

investavimo operacijas ir plėtoti ir stiprinti 

socialinių investicijų rinkas 7 straipsnio 1 

dalies d punkte nurodytose srityse. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Siekiant 2 dalyje nurodytų 

konkrečių tikslų, pagal „InvestEU“ 

programą, kaip kompleksinis tikslas, 

remiamos finansavimo ir investavimo 

operacijos II priedo 8 punkte nurodytuose 

kultūros, kūrybos ir audiovizualiniame 

sektoriuose, užtikrinant glaudžią sinergiją 

su Reglamento, kuriuo sukuriama 

programa „Kūrybiška Europa“ (2021–

2027 m.), nuostatomis. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tvarios infrastruktūros politikos 

liniją – tai apima tvarias investicijas 

transporto, energetikos, skaitmeninio 

junglumo, žaliavų tiekimo ir perdirbimo, 

kosmoso, vandenynų ir vandens, atliekų, 

gamtos ir kitos aplinkos infrastruktūros, 

a) tvarios infrastruktūros politikos 

liniją – tai apima tvarias investicijas 

transporto, energetikos, skaitmeninio 

junglumo, švietimo, kultūros, žaliavų 

tiekimo ir perdirbimo, kosmoso, 

vandenynų ir vandens, atliekų, gamtos ir 
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įrangos, kilnojamojo turto ir naujoviškų 

technologijų diegimo srityse, kuriomis 

prisidedama prie Sąjungos aplinkos 

apsaugos arba socialinio tvarumo, arba 

abiejų sričių tikslų, arba kurios atitinka 

Sąjungos aplinkos apsaugos arba socialinio 

tvarumo standartus, 

kitos aplinkos infrastruktūros, kultūros 

paveldo, sporto, įrangos, kilnojamojo turto 

ir naujoviškų technologijų diegimo srityse, 

kuriomis prisidedama prie Sąjungos 

aplinkos apsaugos arba socialinio tvarumo, 

arba abiejų sričių tikslų, arba kurios 

atitinka Sąjungos aplinkos apsaugos arba 

socialinio tvarumo standartus, 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 

skaitmeninimo politikos liniją – tai apima 

mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, 

mokslinių tyrimų rezultatų perdavimą 

rinkai, inovacinių sprendimų 

demonstravimą ir diegimą ir paramą 

novatoriškų bendrovių, išskyrus MVĮ, 

veiklos plėtrai, taip pat Sąjungos pramonės 

skaitmeninimą, 

b) mokslinių tyrimų, inovacijų, 

kultūros, švietimo ir skaitmeninimo 

politikos liniją – tai apima mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklą, mokslinių 

tyrimų rezultatų perdavimą rinkai, 

inovacinių sprendimų demonstravimą ir 

diegimą ir paramą novatoriškų bendrovių, 

išskyrus MVĮ, veiklos plėtrai, taip pat 

Sąjungos pramonės skaitmeninimą ir 

gebėjimų KKS stiprinimą, 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) MVĮ politikos liniją – tai apima 

MVĮ ir, tinkamai pagrįstais atvejais, mažų 

vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybes 

gauti finansavimą, 

c) MVĮ politikos liniją – tai apima 

MVĮ ir, tinkamai pagrįstais atvejais, mažų 

vidutinės kapitalizacijos įmonių, startuolių 

ir jaunimo, visų pirma kultūros ir kūrybos 

sektoriuose, įsteigtų įmonių galimybes 

gauti finansavimą, 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 

politikos liniją – tai apima 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir socialinę ekonomiką; 

įgūdžius, švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas; socialinę infrastruktūrą 

(įskaitant socialinį būstą ir studentų 

bendrabučius); socialines inovacijas; 

sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą; įtrauktį ir 

prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 

kultūrinę veiklą; pažeidžiamų asmenų, 

įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 

integraciją. 

d) socialinių ir kultūros investicijų ir 

įgūdžių politikos liniją – apima 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą, socialinę ekonomiką ir ne 

pelno sektorių; įgūdžius, švietimą, 

mokymą ir susijusias paslaugas; socialinę 

infrastruktūrą (įskaitant švietimui skirtų 

patalpų ir socialinių bei studentų būstų 

priežiūrą ir modernizavimą); socialines 

inovacijas; sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą; 

įtrauktį ir prieinamumą; socialiniu tikslu 

vykdomą kultūrinę ir sportinę veiklą; 

veiksmus, susijusius su jaunais žmonėmis, 

ypač nedirbančiais, nesimokančiais ir 

nedalyvaujančiais mokymuose; kultūros 

ir kūrybos sektorių (KKS) ir 

organizacijas, siekiančias kultūrų dialogo 

ir sanglaudos tikslų, taip pat pažeidžiamų 

asmenų, įskaitant trečiųjų valstybių 

piliečius, integraciją. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) įvertinti poveikį tam tikrų vietovių 

ar gyventojų socialinei įtraukčiai. 

c) įvertinti poveikį tam tikrų vietovių 

ar gyventojų socialinei įtraukčiai, ypatingą 

dėmesį skiriant jaunimui ir 

nesimokantiems ir nedirbantiems 

jaunuoliams. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 

kad bent 10 proc. investicijų pagal MVĮ 

politikos liniją būtų prisidedama siekiant 

Sąjungos tikslų kultūros ir kultūros 
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paveldo srityje, užtikrinant sinergiją su 

reglamento, kuriuo sukuriama programa 

„Kūrybiška Europa“ (2021–2027 m.), 

nuostatomis. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komitetas yra tokios sudėties, 

kad būtų užtikrinta, kad jis turėtų plačių 

žinių apie sektorius, kurioms taikomos 

politikos linijos, nurodytos 7 straipsnio 1 

dalyje, ir geografines rinkas Sąjungoje ir 

kad jame būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra. 

Investicijų komitetas yra tokios sudėties, 

kad būtų užtikrinta, kad jis turėtų plačių 

žinių apie sektorius, kurioms taikomos 

politikos linijos, nurodytos 7 straipsnio 1 

dalyje, ir geografines rinkas Sąjungoje ir 

kad jame būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra. 

Atsižvelgiant į pagal šią programą II 

priedo 8 punkte nurodytuose sektoriuose 

vykdomų finansavimo ir investavimo 

operacijų ypatumus ir su jomis susijusią 

riziką, pagal kiekvieną politikos liniją 

užtikrinamas eksperto, turinčio 

investavimo kultūros, kūrybos ir 

audiovizualinį sektoriuose patirties, 

dalyvavimas. 1 dalyje nurodytam 

Investicijų komitetui vykdant jam pavestas 

užduotis atsižvelgiama į šio eksperto 

balsą. 

 

Pakeitimas 33 

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, 

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, 
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padėdami subjektams, patiriantiems 

sunkumų gauti finansavimą, be kita ko, 

padedant ugdyti rizikos vertinimo 

gebėjimus ar įgyti su konkrečiu sektoriumi 

susijusių žinių. 

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. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ekosistemų ir jų paslaugų 

stiprinimą ir atkūrimą; 

d) ekosistemų ir jų paslaugų 

stiprinimą ir atkūrimą; natūralių 

archeologinių vietovių ir kultūros 

aplinkos paminklų išsaugojimą ir 

apsaugą; 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 3 punkto h a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) klimato kaitos problemos 

sprendimą ir tvaraus kultūros paveldo 

skatinimą, visų pirma strategijas ir 

priemones, būtinas Europos 

materialiajam ir nematerialiajam kultūros 

paveldui išsaugoti. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) naujas technologijas, tokias kaip 

pagalbinės technologijos, taikomos 

kultūros ir kūrybos prekėms ir 

paslaugoms; 
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Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) 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; 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 6 punkto f a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) skaitmeninių technologijų 

naudojimą Europos materialiajam ir 

nematerialiajam kultūros paveldui 

išsaugoti ir atkurti; 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 6 punkto f b papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fb) technologinį intelektinės 

nuosavybės teisių valdymą. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 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, reklama, kultūros paveldas, 
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tradiciniai amatai, muziejai, sportas, 

dizainas, kinas, teatras, muzika, 

vaizduojamieji menai, leidyba, vaizdo 

žaidimai. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 8 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Su sportu susijusi pramonė; 

investicijų į sporto infrastruktūrą 

tvarumas ir pelningumas, sporto renginiai 

ir partnerystė su kitais pramonės 

sektoriais. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 9 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Turizmas. 9. Turizmas, įskaitant projektus, 

kuriais skatinamas tvarus turizmas ir 

kurie susiję su konkretaus pobūdžio 

teminiu turizmu, kaip antai kultūrinis, 

religinis turizmas ir piligrimystė, sportinis 

ir edukacinis turizmas, kaimo ir jaunimo 

turizmas. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 11 punkto d papunkčio i dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) švietimą ir mokymą, įskaitant 

ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, švietimui 

skirtas patalpas ir (arba) priemones, 

besimokančiųjų apgyvendinimą ir 

skaitmeninę įrangą; 

i) švietimą ir mokymą, įskaitant 

ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, 

ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, 

intervencijas, kuriomis siekiama prižiūrėti 

ir modernizuoti švietimui skirtas patalpas, 

įskaitant seisminį pritaikymą ir 
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architektūros kliūčių šalinimą, 

besimokančiųjų apgyvendinimą ir 

skaitmeninę įrangą; 

 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 11 punkto f papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) socialiai orientuotą kultūrinę veiklą; f) socialiai orientuotą kultūrinę veiklą 

ir sporto renginius; paramą 

pažeidžiamoms grupėms, socialinę 

įtrauktį ir labdarą; 
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