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11.11.2020 A9-0203/9

Pakeitimas 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Programos „InvestEU“ nustatymas
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
klimato tikslo bus stebimas naudojantis ES 
klimato stebėjimo sistema, kurią Komisija 
parengs bendradarbiaudama su 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais ir tinkamai naudodama 
[Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti25 ] nustatytus 
kriterijus, skirtus įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu. 
Programa „InvestEU“ taip pat turėtų būti 
padedama įgyvendinti kitus darnaus 
vystymosi tikslų aspektus;

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
klimato tikslo bus stebimas naudojantis ES 
klimato stebėjimo sistema, kurią Komisija 
parengs bendradarbiaudama su 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais. Programa „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti padedama įgyvendinti kitus 
darnaus vystymosi tikslų aspektus;

__________________
25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/10

Pakeitimas 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Programos „InvestEU“ nustatymas
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinius projektus, kuriems 
teikiama didelė Sąjungos parama, visų 
pirma infrastruktūros srityje, turėtų 
patikrinti įgyvendinantysis partneris, kad 
nustatytų, ar jie daro poveikį aplinkai ar 
klimatui arba socialinį poveikį. Tokį 
poveikį turintiems investiciniams 
projektams turėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas pagal gaires, kurias turėtų 
parengti Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su galimais 
įgyvendinančiaisiais partneriais pagal 
programą „InvestEU“. Rengiant tas gaires 
turėtų būti tinkamai naudojami 
[Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti] nustatyti 
kriterijai, skirti įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu ir 
atitinka kitoms Sąjungos programoms 
parengtas gaires. Vadovaujantis 
proporcingumo principu į tokias gaires 
turėtų būti įtrauktos tinkamos nuostatos, 
padedančios vengti bereikalingos 
administracinės naštos, o projektams, kurie 
nesiekia tam tikros gairėse nustatytos 
apimties, neturėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimo atlikti nereikia, jis 
turi tai pagrįsti „InvestEU“ fondo tikslais 
įsteigtam Investicijų komitetui. Su klimato 
tikslų siekimu nesuderinamos operacijos 

(13) investicinius projektus, kuriems 
teikiama didelė Sąjungos parama, visų 
pirma infrastruktūros srityje, turėtų 
patikrinti įgyvendinantysis partneris, kad 
nustatytų, ar jie daro poveikį aplinkai ar 
klimatui arba socialinį poveikį. Tokį 
poveikį turintiems investiciniams 
projektams turėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas pagal gaires, kurias turėtų 
parengti Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su galimais 
įgyvendinančiaisiais partneriais pagal 
programą „InvestEU“. Vadovaujantis 
proporcingumo principu į tokias gaires 
turėtų būti įtrauktos tinkamos nuostatos, 
padedančios vengti bereikalingos 
administracinės naštos, o projektams, kurie 
nesiekia tam tikros gairėse nustatytos 
apimties, neturėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimo atlikti nereikia, jis 
turi tai pagrįsti „InvestEU“ fondo tikslais 
įsteigtam Investicijų komitetui. Su klimato 
tikslų siekimu nesuderinamos operacijos 
turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
pagal šį reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;
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turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
pagal šį reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/11

Pakeitimas 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Programos „InvestEU“ nustatymas
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) pagal programą „InvestEU“ taip 
pat turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti;

(30) kaip siūloma Europos žaliajame 
kurse ir Europos žaliojo kurso investicijų 
plane, reikėtų sukurti Teisingos 
pertvarkos mechanizmą, kad būtų 
sprendžiami Sąjungos klimato tikslo ir ES 
poveikio klimatui neutralizavimo iki 
2050 m. tikslo įgyvendinimo socialiniai, 
ekonominiai ir aplinkosauginiai 
uždaviniai. Šis mechanizmas, kurį sudaro 
trys ramsčiai: Teisingos pertvarkos fondas 
(1 ramstis), speciali teisingos pertvarkos 
sistema pagal programą „InvestEU“ (2 
ramstis) ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė (3 ramstis), turėtų būti taikomas 
regionams, patiriantiems didžiausią 
žaliosios pertvarkos poveikį ir turintiems 
mažiausiai galimybių finansuoti būtinas 
investicijas. Atliekant vertinimą, ar 
konkrečioje geografinėje vietovėje 
vykdoma ne per daug programos veiksmų, 
nereikėtų atsižvelgti į tokias investicijas; 
Todėl pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti, o taip pat galimybė 
atitinkamiems regionams pasinaudoti 
tiksline technine pagalba per „InvestEU“ 
konsultacijų centrą;

Or. en
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Pagrindimas

Taikant geografinės koncentracijos principą pagal teisingos pertvarkos sistemą bus gerokai 
sumažinta galimybė teikti finansavimą regionams, kuriuos labiausiai paveikė žalioji 
transformacija. Todėl yra didelė rizika, kad regionai, labiausiai kenčiantys nuo pereinamojo 
laikotarpio, turės rinktis, ar vykdyti įprastą „InvestEU“ veiklą, ar steigti su Teisingos 
pertvarkos sistema susijusią veiklą.
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11.11.2020 A9-0203/12

Pakeitimas 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Programos „InvestEU“ nustatymas
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir 
jomis visų pirma nustatoma biudžeto 
sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, 
viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir 
taikant netiesioginį vykdymą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga, jei valstybėse 
narėse esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų, nes teisinės 
valstybės principo laikymasis yra būtina 
išankstinė patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

(64) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Finansiniame reglamente ir 
jomis visų pirma nustatoma biudžeto 
sudarymo ir vykdymo naudojant dotacijas, 
viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir 
taikant netiesioginį vykdymą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Remiantis SESV 322 straipsniu 
priimtos taisyklės taikomos ir kitoms 
biudžeto apsaugos sąlygoms.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/13

Pakeitimas 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Programos „InvestEU“ nustatymas
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvaraus ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, išlaikant ir 
stiprinant strategines vertės grandines ir 
Sąjungai strategiškai svarbią veiklą, 
susijusią su ypatingos svarbos 
infrastruktūra, transformatyviosiomis 
technologijomis, padėtį iš esmės 
keičiančiomis inovacijomis ir ištekliais 
įmonėms ir vartotojams.

g) Tvaraus, ekonomika pagrįsto ir 
įtraukaus Sąjungos ekonomikos (o ypač 
MVĮ) atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, išlaikant ir 
stiprinant turimas strategines materialiojo 
ir nematerialiojo turto vertės grandines, 
kuriant naujas vertės grandines ir 
išlaikant bei stiprinant Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, susijusią su 
ypatingos svarbos fizine arba virtualia, 
arba intelektine nuosavybe grindžiama 
infrastruktūra, transformatyviosiomis 
technologijomis, padėtį iš esmės 
keičiančiomis inovacijomis ir ištekliais 
įmonėms ir vartotojams.

Or. en



AM\1217966LT.docx PE658.414v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

11.11.2020 A9-0203/14

Pakeitimas 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Programos „InvestEU“ nustatymas
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad bent 60 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo.

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad bent 55 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo.

Or. en


