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11.11.2020 A9-0203/15

Pakeitimas 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 25 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais 30 % bendro 
programos „InvestEU“ finansinio paketo 
bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos, Sąjungos 
įsipareigojimą neutralizuoti poveikį 
klimatui iki 2050 m, taip pat pasiekti 
atnaujintus 2030 m. tikslus pagal Europos 
klimato teisę, ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2030 m. ir darnaus vystymosi 
tikslus, svarbą, programa „InvestEU“ bus 
prisidedama prie klimato politikos veiksmų 
integravimo ir prie bendro tikslo – ne 
mažiau kaip 30 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti, 
o taip pat bent 10 % biologinės įvairovės 
tikslo. Tikimasi, kad pagal programą 
„InvestEU“ įgyvendinamais veiksmais ne 
mažiau kaip 50 % bendro programos 
„InvestEU“ finansinio paketo bus skirta 
klimato ir aplinkosaugos tikslams 
įgyvendinti. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/16

Pakeitimas 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 ir pritaikys prie daugiašalės 
plėtros bankų metodikos, pagal kurią 
nustatomi veiksmai klimato srityje, 
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, o ypač 
lyčių lygybę.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/17

Pakeitimas 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Pranešimas A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 ar visuomenei, be kita ko, lyčių 
lygybei, darbo rinkos segregacijai, 
lygioms galimybėms ir požiūriui darbe. 
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 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 
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turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
pagal šį reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

Investicijų komitetui. Su klimato ir 
aplinkosaugos tikslų siekimu 
nesuderinamos ir ES Taksonomijos 
reglamente nustatytų kriterijų bei 
principo „nedaryti didelės žalos“ 
neatitinkančios operacijos, visų pirma su 
iškastinio kuro gavyba, skirstymu, 
saugojimu, vežimu ar degimu susijusi 
veikla, turėtų būti laikomos 
neatitinkančiomis pagal šį reglamentą 
teikiamos paramos reikalavimų; Klimato 
kaita ir aplinkos būklės blogėjimas daro 
neproporcingai didelį poveikį moterims, 
tačiau priimant sprendimus dėl klimato 
kaitos švelninimo politikos joms 
atstovaujama nepakankamai. Būtina, kad 
moterys ir kitos pažeidžiamos grupės 
dalyvautų priimant sprendimus visais 
nacionaliniais ir Sąjungos lygmenimis;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Pakeitimas 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant prisidėti prie Sąjungos 
klimato ir aplinkos tikslų ir juos visiškai 
atitikti, visų pirma siekiant Sąjungos 
atnaujintų 2030 m. klimato tikslų ir iki 
2050 m. pasiekti Sąjungos neutralaus 
poveikio klimatui tikslo pagal 
[Reglamentą 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralaus poveikio klimatui 
užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2018/199 (toliau – 
Europos klimato teisė)], bent 50 % bendro 
programos „InvestEU“ finansinio paketo 
skiriama tam, kad būtų padedama siekti 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslų, 
nustatytų Reglamente (ES).../... [Europos 
klimato teisė].

Or. en

Pagrindimas

Tokia tiksli formuluotė vartojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 
reglamente.
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11.11.2020 A9-0203/19

Pakeitimas 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių 
eismo saugumo, be kita ko, siekiant 
Sąjungos tikslo iki 2050 m. iki nulio 
sumažinti kelių eismo įvykiuose žuvusių ir 
sunkiai sužalotų asmenų skaičių, 
geležinkelių ir kelių infrastruktūros 
atnaujinimo ir techninės priežiūros, 
energetikos, visų pirma atsinaujinančiosios 
energijos, energijos vartojimo efektyvumo 
laikantis 2030 m. energetikos strategijos, 
pastatų renovacijos projektų, kuriuose daug 
dėmesio skiriama energijos taupymui ir 
pastatų integravimui į susietas energetikos, 
energijos kaupimo, skaitmeninių tinklų ir 
transporto sistemas, tinklų sujungiamumo 
lygių gerinimo, skaitmeninio junglumo ir 
skaitmeninės prieigos, be kita ko, kaimo 
vietovėse, žaliavų tiekimo ir perdirbimo, 
kosmoso, vandenynų ir vandens, įskaitant 
vidaus vandenų kelius, atliekų tvarkymo 
laikantis atliekų hierarchijos ir žiedinės 
ekonomikos principų, gamtos ir kitos 
aplinkos infrastruktūros, kultūros paveldo, 
turizmo, įrangos, kilnojamojo turto ir 
naujoviškų technologijų diegimo srityse, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
aplinkosaugos, atsparumo klimato kaitai 
arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus;

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšio transporto 
infrastruktūrą, palengvinančią perėjimą 
prie kitų transporto rūšių, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti kelių 
eismo įvykiuose žuvusių ir sunkiai sužalotų 
asmenų skaičių, geležinkelių ir kelių, taip 
pat vidaus vandenų infrastruktūros 
atnaujinimo ir techninės priežiūros, 
geležinkelių paslaugų išplėtimo, įskaitant 
naktinius traukinius, energetikos, visų 
pirma atsinaujinančiosios energijos, 
energijos vartojimo efektyvumo laikantis 
2030 m. energetikos strategijos ir pastatų 
renovacijos projektų, kuriuose daug 
dėmesio skiriama energijos taupymui ir 
pastatų integravimui į susietas energetikos, 
energijos kaupimo, skaitmeninių tinklų ir 
transporto sistemas, tinklų sujungiamumo 
lygių gerinimo, skaitmeninio junglumo ir 
skaitmeninės prieigos, be kita ko, kaimo 
vietovėse, žaliavų tiekimo ir perdirbimo, 
kosmoso, vandenynų ir vandens, įskaitant 
vidaus vandenų kelius, atliekų tvarkymo 
laikantis atliekų hierarchijos ir žiedinės 
ekonomikos principų, gamtos ir kitos 
aplinkos infrastruktūros, kultūros paveldo, 
tvaraus turizmo, įrangos, kilnojamojo turto 
ir naujoviškų technologijų diegimo srityse, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
aplinkosaugos, atsparumo klimato kaitai 
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arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Pakeitimas 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) MVĮ politikos linija apima visų 
pirma MVĮ, įskaitant novatoriškas MVĮ ir 
kultūros bei kūrybos sektoriuose 
veikiančias MVĮ, taip pat mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą ir tokio finansavimo teikimą;

c) MVĮ politikos linija apima visų 
pirma MVĮ, įskaitant novatoriškas MVĮ ir 
kultūros bei kūrybos sektoriuose 
veikiančias MVĮ, taip pat mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą ir tokio finansavimo teikimą, 
ypatingą dėmesį teikiant moterų 
vadovaujamoms MVĮ;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Pakeitimas 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) visų transporto rūšių tvaraus, 
pažangaus ir automatizuoto judumo ir 
logistikos technologijas, įskaitant bilietų 
pardavimo ir sklandaus judumo 
technologijų paslaugas

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/22

Pakeitimas 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija parengia tvarumo gaires, 
kurios, laikantis Sąjungos aplinkosaugos ir 
socialinės politikos tikslų ir standartų, 
suteikia galimybę:

4. Komisija parengia tvarumo gaires, 
kurios, laikantis Sąjungos aplinkosaugos ir 
socialinės politikos tikslų ir standartų, ir 
atsižvelgiant į Europos klimato teisę, 
suteikia galimybę:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Pakeitimas 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti projektus, kurie 
nesuderinami su lyčių lygybės ir lyčių 
aspekto integravimo principo ir biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
skatinimu;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/24

Pakeitimas 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Apskaičiuojant įnašus į išlaidų 
tikslus, susijusius su klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslais, atsižvelgiama tik į 
projektus, tenkinančius atitinkamus pagal 
Reglamentą (ES) 2020/852 nustatytus 
analizės kriterijus.

Or. en


