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Pakeitimas 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
simetrinis sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai, turintis didelį asimetrinį 
socialinį ir ekonominį poveikį visose 
valstybėse narėse ir regionuose. Dėl 
būtinų koronaviruso plitimo stabdymo 
priemonių ekonominė veikla ES labai 
sumažėjo. Remiantis Eurostato 
duomenimis, 2020 m. antrąjį ketvirtį 
pagal sezoną pakoreguotas ES BVP, 
palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, 
sumažėjo 11,4 proc. ir, palyginti su tuo 
pačiu 2020 m. ketvirčiu – 13,9 proc. po to, 
kai per ankstesnį ketvirtį jis jau buvo 
sumažėjęs 2,7 proc. Be to, remiantis 
Komisijos 2020 m. vasaros ekonomine 
prognoze, prognozuojama, kad ES 
ekonomika 2020 m. sumažės 8,3 % – 
gerokai daugiau ir su didesniais 
nukrypimais, nei iš pradžių numatyta 
2020 m. pavasario prognozėje, ir daug 
daugiau nei per 2008 m. finansų krizę. Be 
to, 2020 m. antrąjį ketvirtį užimtumas ES 
sumažėjo 2,7 %, palyginti su praėjusiu 
ketvirčiu, po to, kai pirmąjį ketvirtį jis jau 
buvo sumažėjęs 0,2 %. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras svarbias 
silpnąsias vietas, pvz., pernelyg didelę 
strateginių pramonės šakų priklausomybę 
nuo nediversifikuotų išorės tiekimo 
šaltinių. Šias silpnąsias vietas reikia 
nedelsiant ir veiksmingai taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas sąžiningai 
konkurencijai ir prekybai. Manoma, kad 
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įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

investicinė veikla gerokai sumažėjo. Net ir 
prieš pandemiją, nors investicijų ir BVP 
santykis Sąjungoje pamažu gerėjo, jis vis 
dar buvo mažesnis už tą, kurio būtų galima 
tikėtis per tvirtą atsigavimą, ir 
nepakankamas, kad kompensuotų po 
2008 m. krizės ne vienus metus trukusį 
investicijų deficitą. Dar svarbiau tai, kad 
dabartiniai investicijų lygiai ir prognozės 
neaprėpia visų struktūrinių investicijų, 
Sąjungai reikalingų, kad būtų vėl užkurtas 
ir išlaikytas ilgalaikis sąžiningas, įtraukus 
ir tvarus augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės ir aplinkosaugos uždavinius 
kaip tvarumas, įtraukumas, skurdas, 
nedarbas, dirbančiųjų skurdas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, sąžiningą, įtraukų ir tvarų 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
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maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas sąžiningai 
konkurencijai ir sąžiningai prekybai. 
Manoma, kad investicinė veikla gerokai 
sumažės. Net ir prieš pandemiją, nors 
investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus, ypač 
pagal Žaliąjį kursą nustatytus tikslus, ir 
remti greitą, įtraukų, tvarų ir tinkamai 
vykdomą ekonomikos atgaivinimą, visų 
pirma turėtų būti siekiama teikti paramą 
projektams, kuriems sudėtinga gauti kitą 
finansavimą ir kuriais Europos piliečiams 
teikiama ilgalaikė nauda aplinkai ir 
visuomenei, pvz., aukštos kokybės 
ilgalaikės darbo vietos ir viešoji 
infrastruktūra. Todėl itin svarbu nustatyti 
ir remti projektus, kuriais iš tiesų 
teikiamas papildomumas ir kokybė ir 
kurie nėra daugiausia pagrįsti techniniais 
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aspektais, pvz., sverto veiksniais ar 
projekto įgyvendinimo sparta ir mastu, 
taip pat spręsti rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir mažinti investicijų deficitą 
tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, ypač 
kalbant apie mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ) ir labai mažas įmones, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat būtų 
padidintas visos ekonomikos atsparumas, 
sanglauda, skaitmeninimas ir tvarumas, 
kartu išsaugant jos atvirumą 
konkurencijai ir prekybai, laikantis jos 
taisyklių, kad Sąjunga galėtų tinkamiau 
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, taip 
pat kad padidėtų visos ekonomikos 
atsparumas ir sykiu, laikantis jos taisyklių, 
būtų išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
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struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 36
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
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vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis ekonomikos augimas 
atsižvelgiant į su klimato kaita susijusią 
pertvarką, aplinkos būklės blogėjimą, 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Žaliojo kurso ir Tvarios 
Europos investicijų plano Sąjungos 
politikos tikslus ir remti greitą, tvarų 
įtraukų ir tinkamai vykdomą ekonomikos 
atgaivinimą, būtina teikti paramą, kuri 
padėtų spręsti rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir mažinti investicijų deficitą 
tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 37
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kad Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, MVĮ srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus, visų 
pirma dvejopą tikslą sparčiau vykdyti 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, ir remti 
greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
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investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 38
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 8,3 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių ir 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
trūkumą. Šias silpnąsias vietas reikia 
taisyti, kad Sąjunga galėtų tinkamiau 
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, taip 
pat kad padidėtų visos ekonomikos 
atsparumas ir sykiu, laikantis jos taisyklių, 
būtų išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
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išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip skurdas, 
tvarumas ar visuomenės senėjimas. Todėl, 
siekiant įgyvendinti Sąjungos politikos 
tikslus ir remti greitą, įtraukų ir tinkamai 
vykdomą ekonomikos atgaivinimą, būtina 
teikti paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
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prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus, visų 
pirma iki 2050 m. įgyvendinti poveikio 
klimatui neutralizavimo tikslą, ir remti 
greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 

(1) Nacionalinės ir regioninės 
izoliacijos priemonės, kurių imtasi, kai 
prasidėjo COVID-19 pandemija, yra 
didžiulis sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl koronaviruso plitimo 
stabdymo priemonių ekonominė veikla ES 
labai sumažėjo. Numatoma, kad ES BVP 
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2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

sumažėjimas 2020 m. sieks maždaug 
7,5 % – daug daugiau nei per 2009 m. 
finansų krizę. Pandemijos protrūkis parodė, 
kaip susijusios tarpusavyje yra pasaulinės 
tiekimo grandinės, ir atskleidė tam tikras 
silpnąsias vietas, pvz., pernelyg didelę 
strateginių pramonės šakų priklausomybę 
nuo išorės tiekimo šaltinių. Šias silpnąsias 
vietas reikia taisyti, kad padidėtų visos 
ekonomikos atsparumas užsienio 
grėsmėms. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis valstybėse 
narėse pamažu gerėjo, jis vis dar buvo 
mažesnis už tą, kurio būtų galima tikėtis 
per tvirtą atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus teiktas neveiksmingas investicijas ir 
itin palankią Europos Centrinio Banko 
politiką. Dar svarbiau tai, kad dabartiniai 
investicijų lygiai ir prognozės neaprėpia 
visų struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti suplanuotos 
nacionalinės ekonomikos veiklos 
sustabdymo pasekmes ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 41
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu



PE657.232v01-00 14/368 AM\1212517LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas, nekenkiant lygybės 
tikslų įgyvendinimui. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
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nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis parodė, kaip susijusios 
tarpusavyje yra pasaulinės tiekimo 
grandinės, ir atskleidė tam tikras silpnąsias 
vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia taisyti, kad 
Sąjunga galėtų tinkamiau reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat kad 
padidėtų visos ekonomikos atsparumas ir 
sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 7,5 % – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Pandemijos 
protrūkis neigiamai veikia tarpusavyje 
susijusias pasaulines tiekimo grandines, ir 
atskleidė tam tikras silpnąsias vietas, pvz., 
pernelyg didelę strateginių pramonės šakų 
priklausomybę nuo nediversifikuotų išorės 
tiekimo šaltinių. Šias silpnąsias vietas 
reikia taisyti, kad Sąjunga galėtų tinkamiau 
reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, taip 
pat kad padidėtų visos ekonomikos 
atsparumas ir sykiu, laikantis jos taisyklių, 
būtų išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
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išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
teikti pirmenybę greitam, įtraukiam ir 
nuolatiniam ekonomikos gaivinimui, 
būtina teikti paramą, kuri padėtų spręsti 
rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 
kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą, įvairovės neišvengta tam tikro jų 
taikymo srities dubliavimosi. Dėl šios 
įvairovės taip pat kilo painiavos 
tarpininkams ir galutiniams gavėjams, nes 
jie susidūrė su skirtingomis atitikties 
reikalavimams ir ataskaitų teikimo 
taisyklėmis. Dėl to, kad nėra suderintų 
taisyklių, nebuvo galimybių derinti kelis 
Sąjungos fondus, nors toks derinimas būtų 
buvęs naudingas įgyvendinant tokius 
paramos projektus, kuriems reikalingas 
įvairių rūšių finansavimas. Todėl, remiantis 
pagal Investicijų planą Europai įsteigto 
Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) patirtimi, turėtų būti įsteigtas vienas 
bendras fondas – „InvestEU“ fondas, – 
kuris teiktų veiksmingesnę paramą 
integruodamas ir supaprastindamas pagal 

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 
kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą, įvairovės neišvengta tam tikro jų 
taikymo srities dubliavimosi. Dėl šios 
įvairovės taip pat kilo painiavos 
tarpininkams ir galutiniams gavėjams, nes 
jie susidūrė su skirtingomis atitikties 
reikalavimams ir ataskaitų teikimo 
taisyklėmis. Dėl to, kad nėra suderintų 
taisyklių, nebuvo galimybių derinti kelis 
Sąjungos fondus, nors toks derinimas būtų 
buvęs naudingas įgyvendinant tokius 
paramos projektus, kuriems reikalingas 
įvairių rūšių finansavimas. Todėl, remiantis 
pagal Investicijų planą Europai įsteigto 
Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) patirtimi, turėtų būti įsteigtas vienas 
bendras fondas – „InvestEU“ fondas, – 
kuris teiktų veiksmingesnę paramą 
integruodamas ir supaprastindamas pagal 
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bendrą biudžeto garantijų sistemą siūlomą 
finansavimą, taip sustiprinant Sąjungos 
paramos poveikį ir kartu sumažinant 
Sąjungos biudžeto sąnaudas;

bendrą biudžeto garantijų sistemą siūlomą 
finansavimą, taip sustiprinant Sąjungos 
paramos poveikį ir kartu sumažinant 
Sąjungos biudžeto sąnaudas. Po to, kai bus 
pateiktas teigiamas vertinimas, turto 
portfeliai galės būti sujungti su 
„InvestEU“ fondu, kad būtų užtikrintas 
didesnis veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 
kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą, įvairovės neišvengta tam tikro jų 
taikymo srities dubliavimosi. Dėl šios 
įvairovės taip pat kilo painiavos 
tarpininkams ir galutiniams gavėjams, nes 
jie susidūrė su skirtingomis atitikties 
reikalavimams ir ataskaitų teikimo 
taisyklėmis. Dėl to, kad nėra suderintų 
taisyklių, nebuvo galimybių derinti kelis 
Sąjungos fondus, nors toks derinimas būtų 
buvęs naudingas įgyvendinant tokius 
paramos projektus, kuriems reikalingas 
įvairių rūšių finansavimas. Todėl, remiantis 
pagal Investicijų planą Europai įsteigto 
Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) patirtimi, turėtų būti įsteigtas vienas 
bendras fondas – „InvestEU“ fondas, – 
kuris teiktų veiksmingesnę paramą 
integruodamas ir supaprastindamas pagal 
bendrą biudžeto garantijų sistemą siūlomą 
finansavimą, taip sustiprinant Sąjungos 
paramos poveikį ir kartu sumažinant 
Sąjungos biudžeto sąnaudas;

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 
kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą, įvairovės neišvengta tam tikro jų 
taikymo srities dubliavimosi. Dėl šio 
institucinio trūkumo taip pat kilo 
painiavos tarpininkams ir galutiniams 
gavėjams, nes jie susidūrė su skirtingomis 
atitikties reikalavimams ir ataskaitų 
teikimo taisyklėmis. Dėl to, kad nėra 
suderintų taisyklių ir esama pernelyg 
didelio biurokratizmo, nebuvo galimybių 
derinti kelis Sąjungos fondus, nors toks 
derinimas būtų buvęs naudingas 
įgyvendinant tokius paramos projektus, 
kuriems reikalingas įvairių rūšių 
finansavimas. Todėl, remiantis pagal 
Investicijų planą Europai įsteigto Europos 
strateginių investicijų fondo (ESIF) 
patirtimi, turėtų būti įsteigtas vienas 
bendras fondas – „InvestEU“ fondas, – 
kuris teiktų veiksmingesnę paramą 
integruodamas, supaprastindamas ir 
stebėdamas pagal bendrą biudžeto 
garantijų sistemą siūlomą finansavimą, taip 
sustiprinant Europos mokesčių mokėtojų 
paramos poveikį ir kartu sumažinant jų 
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biudžeto sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų ir 
teisės aktų, kuriais siekiama baigti kurti 
bendrąją rinką ir skatinti tvarų integracinį 
augimą bei darbo vietų kūrimą, pvz., 
2010 m. kovo 3 d. Europos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. 
Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų 
planą, 2018 m. gegužės 22 d. Naująją 
Europos kultūros darbotvarkę, 2016 m. 
lapkričio 30 d. dokumentų rinkinį „Švari 
energija visiems europiečiams“, 2015 m. 
gruodžio 2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo 
kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų 
planas“, 2016 m. liepos 20 d. komunikatą 
„Europos mažataršio judumo strategija“, 
2016 m. lapkričio 30 d. Europos gynybos 
veiksmų planą, 2017 m. birželio 7 d. 
komunikatą „Pradeda veikti Europos 
gynybos fondas“, 2016 m. spalio 26 d. 
Europos kosmoso strategiją, 2017 m. 
gruodžio 13 d. Tarpinstitucinę deklaraciją 
dėl Europos socialinių teisių ramsčio, 
2018 m. lapkričio 28 d. 2050 m. ilgalaikę 
strategiją „Švari mūsų visų planeta“, 
2019 m. gruodžio 11 d. Europos žaliąjį 
kursą, 2020 m. sausio 14 d. Europos 
žaliojo kurso investicijų planą, 2020 m. 
sausio 14 d. iniciatyvą „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
2020 m. vasario 19 d. Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją, 
duomenų strategiją ir komunikatą dėl 
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skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;

dirbtinio intelekto, 2020 m. kovo 4 d. 
Reglamentą, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją 
2020 m. gegužės 20 d. 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategiją, 2020 m. 
birželio mėn. Reglamentą dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, 2020 m. liepos 8 d. ES 
energetikos sistemos integravimo 
strategiją ir Vandenilio strategiją, ir 
2020 m. trečiąjį ketvirtį pasiūlys priimti 
Renovacijos bangos strategiją. „InvestEU“ 
fondas turėtų padėti išnaudoti ir sustiprinti 
šių viena kitą papildančių strategijų 
sinergiją ir remti teisės aktų įgyvendinimą, 
teikdamas paramą investicijoms ir 
galimybes gauti finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 46
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, „Skaitmeninio 
švietimo veiksmų planą (2018–2020 m.)“, 
strategiją „Europos skaitmeninės ateities 
formavimas“, iniciatyvą „Europos 
švietimo erdvė“, 2016 m. lapkričio 30 d. 
dokumentų rinkinį „Švari energija visiems 
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mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;

europiečiams“, 2015 m. gruodžio 2 d. 
iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti sąžiningą, tvarų integracinį 
augimą bei kokybiškų darbo vietų kūrimą, 
pvz., 2010 m. kovo 3 d. Europos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
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2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;

strategiją „Europa 2020“, 2015 m. rugsėjo 
30 d. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo 
veiksmų planą, 2018 m. gegužės 22 d. 
Naująją Europos kultūros darbotvarkę, 
2016 m. lapkričio 30 d. dokumentų rinkinį 
„Švari energija visiems europiečiams“, 
2015 m. gruodžio 2 d. iniciatyvą „Uždaro 
ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas“, 2016 m. liepos 20 d. 
komunikatą „Europos mažataršio judumo 
strategija“, 2016 m. lapkričio 30 d. 
Europos gynybos veiksmų planą, 2017 m. 
birželio 7 d. komunikatą „Pradeda veikti 
Europos gynybos fondas“, 2016 m. spalio 
26 d. Europos kosmoso strategiją, 2017 m. 
gruodžio 13 d. Tarpinstitucinę deklaraciją 
dėl Europos socialinių teisių ramsčio, 
2019 m. gruodžio 11 d. Europos žaliąjį 
kursą, 2020 m. sausio 14 d. Europos 
žaliojo kurso investicijų planą, 2020 m. 
sausio 14 d. iniciatyvą „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
2020 m. vasario 19 d. Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją, 
duomenų strategiją ir komunikatą dėl 
dirbtinio intelekto, 2020 m. kovo 10 d. 
Naująją Europos pramonės strategiją ir 
2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategiją. „InvestEU“ 
fondas turėtų padėti išnaudoti ir sustiprinti 
šių viena kitą papildančių strategijų 
sinergiją, teikdamas paramą investicijoms 
ir galimybes gauti finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė daugybę strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
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rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;

rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 49
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, kuriuo remiantis 
nustatomi nacionalinių reformų prioritetai 
ir stebimas jų įgyvendinimas. Valstybės 
narės, prireikus bendradarbiaudamos su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis, 
parengia nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas tiems reformų 
prioritetams įgyvendinti. Šios strategijos 
turėtų būti pristatomos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis, Sąjungos arba 
abejomis lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Šios strategijos 
taip pat turėtų padėti nuosekliai naudotis 
Sąjungos finansavimu ir maksimaliai 
padidinti finansinės paramos, kuri bus 
gaunama iš Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų, taip pat pagal Europos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
ir programą „InvestEU“, pridėtinę vertę;

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, kuriuo remiantis 
nustatomi nacionalinių reformų prioritetai 
ir stebimas jų įgyvendinimas. Valstybės 
narės, prireikus bendradarbiaudamos su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis, 
parengia nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas tiems reformų 
prioritetams įgyvendinti. Šios strategijos 
turėtų būti pristatomos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis, Sąjungos arba 
abejomis lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Komisija ir 
valstybės narės turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti įgyvendinant Europos 
semestro rekomendacijas, kad būtų 
lengviau įgyvendinti ES lygmeniu 
nustatyti tikslai, atsižvelgiant į 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 16/2020 
pateiktą Audito Rūmų rekomendaciją. 
Šios strategijos taip pat turėtų padėti 
nuosekliai naudotis Sąjungos finansavimu 
ir maksimaliai padidinti finansinės 
paramos, kuri bus gaunama iš Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų, taip pat 
pagal Europos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę ir programą 
„InvestEU“, pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 50
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) remiantis SESV 8 straipsniu, 
kuriuo įsipareigojama vykdant bet kokius 



PE657.232v01-00 24/368 AM\1212517LT.docx

LT

veiksmus pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę, 
fondas „InvestEU“ turėtų prisidėti prie 
Sąjungos lyčių lygybės ir moterų 
įgalėjimo skatinimo politikos 
įgyvendinimo. Ypač atsižvelgiant į tai, 
koks stiprus COVID-19 sukeltas 
ekonominis sukrėtimas, kuris, kaip 
numatoma, turės neproporcingai didelį 
poveikį moterims, įskaitant darbo 
netekimą ir neapmokamos priežiūros 
naštą, vykdant programą „InvestEU“ 
turėtų būti taikomi lyčių aspekto 
integravimo ir biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principai, 
vadovaujantis 2020 m. kovo 5 d. „2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“. Reikėtų 
tinkamai stebėti išlaidas, laikantis lyčių 
aspekto integravimo principo, taikant 
rodiklius ir renkant pagal lytį suskirstytus 
duomenis, kad, vykdant priežiūrą, teikiant 
ataskaitas ir atliekant vertinimus, būtų 
tiksliai įvertintas programos poveikis 
lytims;

Or. en

Pakeitimas 51
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 



AM\1212517LT.docx 25/368 PE657.232v01-00

LT

ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų. Fondas „InvestEU“ turėtų 
užtikrinti, kad galutiniai gavėjai greitai 
gautų paskirtas lėšas, siekiant sumažinti 
likvidumo trūkumą labiausiai paveiktuose 
regionuose ir skubiai suteikti išteklių 
įmonėms, kurioms priešingu atveju grėstų 
didelis darbuotojų skaičiaus mažinimas 
arba bankrotas;

Or. en

Pakeitimas 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
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išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. Į 
sistemą nebus įtrauktos skolų padengimo 
sistemos ir jos bus draudžiamos, kad būtų 
sumažintas per didelis valstybių narių 
kliovimasis skolomis. „InvestEU“ fondas 
turėtų būti orientuotas į pasiūlą ir sykiu jo 
veikla turėtų būti siekiama užtikrinti 
strateginę ilgalaikę naudą pagrindinėse 
Sąjungos politikos srityse, kurios kitu 
atveju nebūtų finansuojamos ar būtų 
finansuojamos nepakankamai, taip 
prisidedant prie Sąjungos politikos tikslų 
įgyvendinimo. Parama iš „InvestEU“ fondo 
turėtų apimti tikslinius sektorius ir 
regionus, reikėtų vengti per didelės 
sektorinės ar geografinės koncentracijos, 
vengti finansuoti projektus, kuriuose 
dominuoja trečiosios šalys ir trečiųjų šalių 
piliečiai, taip pat turėtų būti palengvinta 
prieiga projektams, kuriuose dalyvauja 
partneriai iš įvairių ES regionų;

Or. en

Pakeitimas 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos, 
sanglaudos ir atsparumo didinimo, be kita 
ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai ir 
projektams, kuriais skatinamas tinklų, 
grupių ir skaitmeninių inovacijų centrų 
kūrimas įvairiuose ES regionuose;

Or. en

Pakeitimas 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
konvergencijos bei sanglaudos didinimo, 
be kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo 
srityse, prie išteklių naudojimo efektyvumo 
didinimo pagal žiedinės ekonomikos 
principus, prie Sąjungos ekonomikos 
augimo sąžiningumo, tvarumo ir 
įtraukumo, žaliosios pertvarkos vykdymo 
siekiant neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, taip pat Sąjungos kapitalo 
rinkų socialinio atsparumo ir integruotumo, 
be kita ko, taikant tokius sprendimus, 
kuriais siekiama mažinti tokių rinkų 
susiskaidymą ir diversifikuoti Sąjungos 
įmonėms skiriamo finansavimo šaltinius. 
Šiuo tikslu iš „InvestEU“ fondo turėtų būti 
remiami techniškai ir ekonomiškai 
perspektyvūs projektai, nustatant skolos 
naudojimo, rizikos pasidalijimo ir nuosavo 
kapitalo priemonių, pagrįstų atitinkamai 
Sąjungos biudžeto garantija ir 
įgyvendinančiųjų partnerių finansiniais 
įnašais, sistemą. „InvestEU“ fondas turėtų 
būti orientuotas į paklausą ir sykiu jo 
veikla turėtų būti siekiama užtikrinti 
strateginę ilgalaikę naudą pagrindinėse 
Sąjungos politikos srityse, kurios kitu 
atveju nebūtų finansuojamos ar būtų 
finansuojamos nepakankamai, taip 
prisidedant prie Sąjungos politikos tikslų 
įgyvendinimo. Parama iš „InvestEU“ fondo 
turėtų apimti įvairiausius sektorius ir 
regionus, tačiau reikėtų vengti per didelės 
sektorinės ar geografinės koncentracijos, 
taip pat turėtų būti palengvinta prieiga 
projektams, kuriuose dalyvauja partneriai 
iš įvairių ES regionų;

Or. en

Pakeitimas 55
Bogdan Rzońca
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos tarptautinio 
konkurencingumo, energetinės 
nepriklausomybės ir socialinės bei 
ekonominės konvergencijos bei sanglaudos 
didinimo, be kita ko, inovacijų ir 
skaitmeninimo srityse, prie išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimo pagal 
žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, nekenkiant 
konkretiems regionams skirtų programų 
įgyvendinimui, taip pat turėtų būti 
palengvinta prieiga projektams, kuriuose 
dalyvauja partneriai iš įvairių ES regionų;

Or. en
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Pakeitimas 56
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos, 
sanglaudos didinimo ir ilgalaikio 
ekonomikos augimo, be kita ko, inovacijų 
ir skaitmeninimo srityse, prie išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimo pagal 
žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja didelį augimo 
potencialą turintys ir partneriai 
pagrindiniuose strateginiuose sektoriuose 
iš visų ES regionų;

Or. en
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Pakeitimas 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo bei 
kvazinuosavo kapitalo priemonių (pvz., 
mišrios skolos, subordinuotosios skolos ar 
kapitalo konvertavimo), pagrįstų 
atitinkamai Sąjungos biudžeto garantija ir 
įgyvendinančiųjų partnerių finansiniais 
įnašais, sistemą. „InvestEU“ fondas turėtų 
būti orientuotas į paklausą ir sykiu jo 
veikla turėtų būti siekiama užtikrinti 
strateginę ilgalaikę naudą pagrindinėse 
Sąjungos politikos srityse, kurios kitu 
atveju nebūtų finansuojamos ar būtų 
finansuojamos nepakankamai, taip 
prisidedant prie Sąjungos politikos tikslų 
įgyvendinimo. Parama iš „InvestEU“ fondo 
turėtų apimti įvairiausius sektorius ir 
regionus, tačiau reikėtų vengti per didelės 
sektorinės ar geografinės koncentracijos, 
taip pat turėtų būti palengvinta prieiga 
projektams, kuriuose dalyvauja partneriai 
iš įvairių ES regionų;
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjai to paties požiūrio laikėsi dokumente dėl mokumo palaikymo.

Pakeitimas 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, matomų veiksmų 
realiosios ekonomikos srityje, pvz., naujų 
darbo vietų kūrimo, be kita ko, inovacijų ir 
skaitmeninimo srityse, prie išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimo pagal 
žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 



AM\1212517LT.docx 33/368 PE657.232v01-00

LT

būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

Or. en

Pakeitimas 59
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio ir aplinkos atsparumo ir 
integruotumo, be kita ko, taikant tokius 
sprendimus, kuriais siekiama mažinti tokių 
rinkų susiskaidymą ir diversifikuoti 
Sąjungos įmonėms skiriamo finansavimo 
šaltinius. Šiuo tikslu iš „InvestEU“ fondo 
turėtų būti remiami techniškai ir 
ekonomiškai perspektyvūs projektai, 
nustatant skolos naudojimo, rizikos 
pasidalijimo ir nuosavo kapitalo priemonių, 
pagrįstų atitinkamai Sąjungos biudžeto 
garantija ir įgyvendinančiųjų partnerių 
finansiniais įnašais, sistemą. „InvestEU“ 
fondas turėtų būti orientuotas į paklausą ir 
sykiu jo veikla turėtų būti siekiama 
užtikrinti strateginę ilgalaikę naudą 
pagrindinėse Sąjungos politikos srityse, 
kurios kitu atveju nebūtų finansuojamos ar 
būtų finansuojamos nepakankamai, taip 
prisidedant prie Sąjungos politikos tikslų 
įgyvendinimo. Parama iš „InvestEU“ fondo 
turėtų apimti įvairiausius sektorius ir 
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reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

regionus, tačiau reikėtų vengti per didelės 
sektorinės ar geografinės koncentracijos, 
taip pat turėtų būti palengvinta prieiga 
projektams, kuriuose dalyvauja partneriai 
iš įvairių ES regionų;

Or. en

Pakeitimas 60
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų, švietimo ir skaitmeninimo 
srityse, prie išteklių naudojimo efektyvumo 
didinimo pagal žiedinės ekonomikos 
principus, prie Sąjungos ekonomikos 
augimo tvarumo ir įtraukumo, taip pat 
Sąjungos kapitalo rinkų socialinio 
atsparumo ir integruotumo, be kita ko, 
taikant tokius sprendimus, kuriais siekiama 
mažinti tokių rinkų susiskaidymą ir 
diversifikuoti Sąjungos įmonėms skiriamo 
finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu iš 
„InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
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reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

įvairiausius sektorius ir regionus, 
sutelkiant dėmesį į suderintą sektorinę ar 
geografinę ES lygmens aprėptį, taip pat 
turėtų būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

Or. en

Pakeitimas 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei didesnės ekonominės 
konvergencijos bei sanglaudos didinimo, 
be kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo 
srityse, prie išteklių naudojimo efektyvumo 
didinimo pagal žiedinės ekonomikos 
principus, prie Sąjungos ekonomikos 
augimo tvarumo ir įtraukumo, taip pat 
Sąjungos kapitalo rinkų socialinio 
atsparumo ir integruotumo, be kita ko, 
taikant tokius sprendimus, kuriais siekiama 
mažinti tokių rinkų susiskaidymą ir 
diversifikuoti Sąjungos įmonėms skiriamo 
finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu iš 
„InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
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įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

Or. en

Pakeitimas 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
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Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš ES 
regionų;

Or. en

Pakeitimas 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio atsparumo ir integruotumo, be 
kita ko, taikant tokius sprendimus, kuriais 
siekiama mažinti tokių rinkų susiskaidymą 
ir diversifikuoti Sąjungos įmonėms 
skiriamo finansavimo šaltinius. Šiuo tikslu 
iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
techniškai ir ekonomiškai perspektyvūs 
projektai, nustatant skolos naudojimo, 
rizikos pasidalijimo ir nuosavo kapitalo 
priemonių, pagrįstų atitinkamai Sąjungos 
biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 
partnerių finansiniais įnašais, sistemą. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti orientuotas į 
paklausą ir sykiu jo veikla turėtų būti 
siekiama užtikrinti strateginę ilgalaikę 
naudą pagrindinėse Sąjungos politikos 
srityse, kurios kitu atveju nebūtų 
finansuojamos ar būtų finansuojamos 
nepakankamai, taip prisidedant prie 
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Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvinta prieiga projektams, 
kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių ES 
regionų;

Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. 
Parama iš „InvestEU“ fondo turėtų apimti 
įvairiausius sektorius ir regionus, tačiau 
reikėtų vengti per didelės sektorinės ar 
geografinės koncentracijos, taip pat turėtų 
būti palengvintas projektų, kuriuose 
dalyvauja partneriai iš įvairių ES regionų, 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 64
Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) turi būti užtikrintos investicijos, 
kuriomis būtų didinamas veiksmingumas, 
užtikrinama geografinė ir socialinė 
sanglauda, visų pirma mažųjų ir vidutinių 
įmonių (SME) lygmeniu, vykdant teisingą 
pertvarką ir kartu stiprinant mūsų 
ekonomiką kilus precedento neturinčiai 
krizei, kovojant su skurdu, užtikrinant 
naujas darbo vietas, kai netenkama 
senųjų, ir nepaliekant nė vieno asmens ir 
nė vienos kartos nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 

(6) kultūros ir kūrybos sektoriai 
dažnai būna svarbūs toksiškos pažangios 
darbotvarkės veiksniai. Todėl 
įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
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ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, 
kuris yra būtinas norint investuoti, plėsti 
veiklą ir konkuruoti tarptautiniu 
lygmeniu. Įgyvendinant programą 
„InvestEU“ turėtų būti ir toliau 
palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą. Kultūros ir 
kūrybos, garso ir vaizdo bei žiniasklaidos 
sektoriai skaitmeniniame amžiuje yra 
labai svarbūs mūsų kultūrinei įvairovei 
bei demokratijai ir neatsiejama mūsų 
suverenumo ir autonomijos dalis, todėl 
nuo strateginių investicijų į audiovizualinį 
ir žiniasklaidos turinį bei technologijas 
priklauso ilgalaikis pajėgumas tą turinį 
kurti ir skleisti plačiai auditorijai 
tarpvalstybiniu mastu;

būti palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą tik tais 
atvejais, kai šios MVĮ ir organizacijos 
skatina Europos kultūrą;

Or. en

Pakeitimas 66
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
galintys atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrinant tvarų ekonomikos gaivinimą, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį, galintį sukelti 
ilgalaikių struktūrinių problemų, 
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yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą; 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

susijusių su galimybe šiems sektoriams 
naudotis kultūros ir kūrybos sektorių 
garantijų priemone arba sudėtingomis 
finansinėmis priemonėmis. Be to, 
nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą; 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratinei ir darniai 
visuomenei kurti ir neatsiejama mūsų 
suverenumo ir autonomijos dalis, todėl nuo 
strateginių investicijų į audiovizualinį ir 
žiniasklaidos turinį bei technologijas 
priklauso sektorių konkurencingumas ir 
jų ilgalaikis pajėgumas kokybišką turinį 
kurti ir skleisti plačiai auditorijai 
tarpvalstybiniu mastu, laikantis 
pliuralizmo ir žodžio laisvės principų;

Or. en

Pakeitimas 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
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galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą; 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą; 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu. ES 
finansavimo galimybės turėtų būti 
didinamos kartu rengiant konkurencijos 
politiką, kuria būtų užtikrinta, kad 
didelėse tarptautinėse skaitmeninėse 
platformose, kurioms koronaviruso 
pandemija davė naudos, taikant 
licencijavimo sąlygas, nebūtų 
diskriminuojamas Europos turinys ir 
mažesni nepriklausomi veikėjai;

Or. en

Pakeitimas 68
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
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galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą; 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. Poveikis 
mažiau išsivysčiusių šalių ir regionų 
kultūros ir kūrybos sektoriams buvo dar 
didesnis, todėl jiems reikia didesnės ES 
lygmeniu teikiamos paramos. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą. 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams ir jų 
darbuotojams. Be to, nematerialus šių 
sektorių turto pobūdis riboja šių sektorių 
MVĮ ir organizacijų galimybes gauti 
privatų finansavimą, kuris yra būtinas 
norint investuoti, plėsti veiklą ir konkuruoti 
tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant 
programą „InvestEU“ turėtų būti ir toliau 
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kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą. 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą ir išsaugomi 
bei apsaugomi jų darbuotojai. Kultūros ir 
kūrybos, garso ir vaizdo bei žiniasklaidos 
sektoriai, be kita ko, atsižvelgiant į jų 
darbuotojų ypatumus, skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą. 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams ir jų 
darbuotojams. Be to, nematerialus šių 
sektorių turto pobūdis riboja šių sektorių 
MVĮ ir organizacijų galimybes gauti 
privatų finansavimą, kuris yra būtinas 
norint investuoti, plėsti veiklą ir konkuruoti 
tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant 
programą „InvestEU“ turėtų būti ir toliau 
palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą ir išsaugoti 
bei apsaugoti jų darbuotojai. Kultūros ir 
kūrybos, garso ir vaizdo bei žiniasklaidos 
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įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

sektoriai skaitmeniniame amžiuje yra labai 
svarbūs mūsų kultūrinei įvairovei bei 
demokratijai ir neatsiejama mūsų 
suverenumo ir autonomijos dalis, todėl nuo 
strateginių investicijų į audiovizualinį ir 
žiniasklaidos turinį bei technologijas 
priklauso ilgalaikis pajėgumas tą turinį 
kurti ir skleisti plačiai auditorijai 
tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą. 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau 
prasidėjus COVID-19 krizei įvesti 
socialinių ryšių apribojimai toliau kinta ir 
turėjo didelį neigiamą ekonominį poveikį 
šiems sektoriams. Be to, nematerialus šių 
sektorių turto pobūdis riboja šių sektorių 
MVĮ ir organizacijų galimybes gauti 
privatų finansavimą, kuris yra būtinas 
norint investuoti, plėsti veiklą ir konkuruoti 
tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant 
programą „InvestEU“ turėtų būti ir toliau 
palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą. Kultūros ir 
kūrybos, garso ir vaizdo bei žiniasklaidos 
sektoriai skaitmeniniame amžiuje yra labai 
svarbūs mūsų kultūrinei įvairovei bei 
demokratijai ir neatsiejama mūsų 
suverenumo ir autonomijos dalis, todėl nuo 
strateginių investicijų į audiovizualinį ir 
žiniasklaidos turinį bei technologijas 
priklauso ilgalaikis pajėgumas tą turinį 
kurti ir skleisti plačiai auditorijai 
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auditorijai tarpvalstybiniu mastu; tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą. 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių ir 
renginių organizavimo apribojimai turėjo 
didelį neigiamą ekonominį poveikį šiems 
sektoriams. Be to, nematerialus šių sektorių 
turto pobūdis riboja šių sektorių MVĮ ir 
organizacijų galimybes gauti privatų 
finansavimą, kuris yra būtinas norint 
investuoti, plėsti veiklą ir konkuruoti 
tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant 
programą „InvestEU“ turėtų būti ir toliau 
palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą. Kultūros ir 
kūrybos, garso ir vaizdo bei žiniasklaidos 
sektoriai skaitmeniniame amžiuje yra labai 
svarbūs mūsų kultūrinei įvairovei bei 
demokratijai ir neatsiejama mūsų 
suverenumo ir autonomijos dalis, todėl nuo 
strateginių investicijų į audiovizualinį ir 
žiniasklaidos turinį bei technologijas 
priklauso ilgalaikis pajėgumas tą turinį 
kurti ir skleisti plačiai auditorijai 
tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 73
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Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kultūra ir kūryba yra svarbūs ir 
greitai augantys Sąjungos sektoriai, 
kuriuose iš intelektinės nuosavybės ir 
individualaus kūrybiškumo kuriama 
ekonominė ir kultūrinė vertė. Tačiau per 
COVID-19 krizę įvesti socialinių ryšių 
apribojimai turėjo didelį neigiamą 
ekonominį poveikį šiems sektoriams. Be 
to, nematerialus šių sektorių turto pobūdis 
riboja šių sektorių MVĮ ir organizacijų 
galimybes gauti privatų finansavimą, kuris 
yra būtinas norint investuoti, plėsti veiklą ir 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. 
Įgyvendinant programą „InvestEU“ turėtų 
būti ir toliau palengvinamos kultūros ir 
kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir 
organizacijų galimybės gauti finansavimą. 
Kultūros ir kūrybos, garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos sektoriai skaitmeniniame 
amžiuje yra labai svarbūs mūsų kultūrinei 
įvairovei bei demokratijai ir neatsiejama 
mūsų suverenumo ir autonomijos dalis, 
todėl nuo strateginių investicijų į 
audiovizualinį ir žiniasklaidos turinį bei 
technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

(6) kultūra ir kūryba yra greitai 
augantys ir Sąjungos ekonomikai svarbūs 
sektoriai, kuriuose iš intelektinės 
nuosavybės ir individualaus kūrybiškumo 
kuriama ekonominė ir kultūrinė vertė. 
Tačiau per COVID-19 krizę įvesti 
socialinių ryšių apribojimai turėjo didelį 
neigiamą ekonominį poveikį šiems 
sektoriams. Be to, nematerialus šių sektorių 
turto pobūdis riboja šių sektorių MVĮ ir 
organizacijų galimybes gauti privatų 
finansavimą, kuris yra būtinas norint 
investuoti, plėsti veiklą ir konkuruoti 
tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant 
programą „InvestEU“ turėtų būti ir toliau 
palengvinamos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą. Kultūros ir 
kūrybos, garso ir vaizdo bei žiniasklaidos 
sektoriai skaitmeniniame amžiuje yra labai 
svarbūs mūsų kultūrinei įvairovei bei 
demokratijai, todėl nuo strateginių 
investicijų į audiovizualinį ir žiniasklaidos 
turinį bei technologijas priklauso ilgalaikis 
pajėgumas tą turinį kurti ir skleisti plačiai 
auditorijai tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 74
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant skatinti tvarų integracinį (7) siekiant skatinti tvarų integracinį 



AM\1212517LT.docx 47/368 PE657.232v01-00

LT

augimą, investicijas ir užimtumą ir taip 
prisidėti prie gerovės didinimo, 
teisingesnio pajamų paskirstymo ir 
didesnės ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
„InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant 
kultūros paveldą; „InvestEU“ fondo 
finansuojami projektai turėtų atitikti 
Sąjungos aplinkos ir socialinius standartus, 
įskaitant darbuotojų teisių standartus. Per 
„InvestEU“ fondą taikomos intervencinės 
priemonės turėtų papildyti Sąjungos 
paramą, teikiamą dotacijomis;

augimą, investicijas ir užimtumą ir taip 
prisidėti prie gerovės didinimo, 
teisingesnio pajamų paskirstymo ir 
didesnės ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
„InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant 
kultūros paveldą ir lyčių lygybę; Remiantis 
EIGE 2017 m. tyrimu, pažanga lyčių 
lygybės srityje padėtų iki 2050 m. sukurti 
iki 10,5 mln. papildomų darbo vietų ir ES 
užimtumo lygis pasiektų beveik 80 proc. 
Todėl „InvestEU“ fondo finansuojami 
projektai turėtų atitikti Sąjungos aplinkos ir 
socialinius standartus, įskaitant darbuotojų 
teisių standartus, ir didinti lyčių lygybę. 
Per „InvestEU“ fondą taikomos 
intervencinės priemonės turėtų papildyti 
Sąjungos paramą, teikiamą dotacijomis;

Or. en

Pakeitimas 75
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant skatinti tvarų integracinį 
augimą, investicijas ir užimtumą ir taip 
prisidėti prie gerovės didinimo, 
teisingesnio pajamų paskirstymo ir 
didesnės ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
„InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant 
kultūros paveldą; „InvestEU“ fondo 
finansuojami projektai turėtų atitikti 
Sąjungos aplinkos ir socialinius standartus, 
įskaitant darbuotojų teisių standartus. Per 
„InvestEU“ fondą taikomos intervencinės 
priemonės turėtų papildyti Sąjungos 
paramą, teikiamą dotacijomis;

(7) siekiant skatinti tvarų integracinį 
augimą, investicijas ir užimtumą ir taip 
prisidėti prie gerovės didinimo, 
teisingesnio pajamų paskirstymo ir 
didesnės ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
„InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant 
kultūros paveldą; „InvestEU“ fondo 
finansuojami projektai turėtų atitikti 
Sąjungos aplinkos ir socialinius standartus, 
įskaitant darbuotojų teisių standartus, be 
kita ko, taikomus sezoninių ir 
komandiruotų darbuotojų teisėms. Per 
„InvestEU“ fondą taikomos intervencinės 
priemonės turėtų papildyti Sąjungos 
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paramą, teikiamą dotacijomis;

Or. en

Pakeitimas 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant skatinti tvarų integracinį 
augimą, investicijas ir užimtumą ir taip 
prisidėti prie gerovės didinimo, 
teisingesnio pajamų paskirstymo ir 
didesnės ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
„InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant 
kultūros paveldą; „InvestEU“ fondo 
finansuojami projektai turėtų atitikti 
Sąjungos aplinkos ir socialinius standartus, 
įskaitant darbuotojų teisių standartus. Per 
„InvestEU“ fondą taikomos intervencinės 
priemonės turėtų papildyti Sąjungos 
paramą, teikiamą dotacijomis;

(7) siekiant skatinti tvarų integracinį 
augimą, investicijas ir užimtumą ir taip 
prisidėti prie gerovės didinimo, 
teisingesnio pajamų paskirstymo ir 
didesnės ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
„InvestEU“ fondas turėtų remti investicijas 
į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant 
Europos kultūros paveldą; „InvestEU“ 
fondo finansuojami projektai turėtų atitikti 
Sąjungos aplinkos ir socialinius standartus, 
įskaitant darbuotojų teisių standartus. Per 
„InvestEU“ fondą taikomos intervencinės 
priemonės turėtų papildyti Sąjungos 
paramą, teikiamą dotacijomis;

Or. en

Pakeitimas 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos 

Išbraukta.
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konvenciją24 (toliau – Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos), taip pat 
Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo 
programoje (2015–2030 m.). Norint 
pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, kurie 
nustatyti Sąjungos aplinkos politikoje, 
reikia smarkiai suintensyvinti veiksmus 
darnaus vystymosi srityje. Todėl 
„InvestEU“ fondo struktūroje turėtų 
aiškiai atsispindėti tvaraus vystymosi 
principai;
_________________
24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

Or. en

Pakeitimas 78
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją24 
(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), taip pat Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programoje (2015–2030 m.). 
Norint pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, 
kurie nustatyti Sąjungos aplinkos 
politikoje, reikia smarkiai suintensyvinti 
veiksmus darnaus vystymosi srityje. Todėl 
„InvestEU“ fondo struktūroje turėtų aiškiai 
atsispindėti tvaraus vystymosi principai;

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją24 
(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), taip pat Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programoje (2015–2030 m.). 
Norint pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, 
kurie nustatyti Sąjungos aplinkos 
politikoje, reikia smarkiai suintensyvinti 
veiksmus darnaus vystymosi srityje. Todėl 
„InvestEU“ fondo struktūroje turėtų aiškiai 
atsispindėti tvaraus vystymosi, aplinkos 
tvarumo, atitinkančių ES Taksonomijos 
reglamentą ir principą „nedaryti didelės 
žalos“, poveikio klimatui neutralizavimo 
ir neveikimo kainos principai;

_________________ _________________
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24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4. 24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

Or. en

Pakeitimas 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją24 
(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), taip pat Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programoje (2015–2030 m.). 
Norint pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, 
kurie nustatyti Sąjungos aplinkos 
politikoje, reikia smarkiai suintensyvinti 
veiksmus darnaus vystymosi srityje. Todėl 
„InvestEU“ fondo struktūroje turėtų aiškiai 
atsispindėti tvaraus vystymosi principai;

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją24 
(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), taip pat Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programoje (2015–2030 m.). 
Norint pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, 
kurie nustatyti Sąjungos aplinkos 
politikoje, pvz., 2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategijoje, reikia smarkiai 
suintensyvinti veiksmus darnaus vystymosi 
srityje ir laipsniškai panaikinti aplinkai 
žalingas subsidijas. Todėl „InvestEU“ 
fondo struktūroje turėtų aiškiai atsispindėti 
tvaraus vystymosi principai;

_________________ _________________
24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4. 24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

Or. en

Pakeitimas 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją24 
(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), taip pat Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programoje (2015–2030 m.). 
Norint pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, 
kurie nustatyti Sąjungos aplinkos 
politikoje, reikia smarkiai suintensyvinti 
veiksmus darnaus vystymosi srityje. Todėl 
„InvestEU“ fondo struktūroje turėtų aiškiai 
atsispindėti tvaraus vystymosi principai;

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją24 
(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), taip pat Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programoje (2015–2030 m.). 
Norint pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, 
kurie nustatyti Sąjungos klimato ir 
aplinkos politikoje ir Europos žaliojo 
kurso prioritetuose, reikia smarkiai 
suintensyvinti veiksmus darnaus vystymosi 
srityje. Todėl „InvestEU“ fondo struktūroje 
turėtų aiškiai atsispindėti tvaraus 
vystymosi ir tvaraus finansavimo 
principai;

_________________ _________________
24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4. 24 OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

Or. en

Pakeitimas 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 
kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano, išdėstytus tikslus;

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 
kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano, išdėstytus tikslus. 
Vykdant pagal programą „InvestEU“ 
remiamą veiklą reikėtų laikytis taikomų 
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2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
nustatytų kriterijų, įskaitant principą 
„nedaryti didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 82
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 
kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano, išdėstytus tikslus.

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 
kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano, išdėstytus tikslus. Reikia 
imtis konkrečių veiksmų, kad šis 
klausimas būtų išspręstas ES šalyse, 
kuriose finansavimo sistema yra 
silpnesnė;

Or. en

Pakeitimas 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, kuriomis būtų 
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kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano, išdėstytus tikslus;

daromas poveikis realiajai ekonomikai, ir 
remti naujų darbo vietų kūrimą, 
atsižvelgiant į 2018 m. kovo 8 d. Komisijos 
komunikate „Tvaraus augimo finansavimo 
veiksmų planas“ ir 2020 m. sausio 14 d. 
Komisijos komunikate dėl Europos žaliojo 
kurso investicijų plano, išdėstytus tikslus;

Or. en

Pakeitimas 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 
kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano, išdėstytus tikslus;

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
aplinkos ir socialiniu požiūriais tvarias 
investicijas ir veiklą ir sudarytų tam 
sąlygas, atsižvelgiant į 2018 m. kovo 8 d. 
Komisijos komunikate „Tvaraus augimo 
finansavimo veiksmų planas“ ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komisijos komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso investicijų plano, 
išdėstytus tikslus;

Or. en

Pakeitimas 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(10) atsižvelgiant į tai, koks didelis 
nacionalinių ir regioninių izoliacijos 
priemonių poveikis valstybių narių 
ekonomikai, Paryžiaus susitarimo dėl 
klimato kaitos įgyvendinimą reikėtų atidėti 
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„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;

bent iki to laiko, kol ekonomika visiškai 
atsigaus nuo COVID-19 krizės;

Or. en

Pakeitimas 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

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 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, 
įskaitant veiksmus ir priemones, kuriomis 
švelninamas poveikis darbuotojams arba 
apsaugomi darbuotojai, kuriems 
veiksmingos pertvarkos daro neigiamą 
įtaką. 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;
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Or. en

Pakeitimas 87
Isabel Benjumea Benjumea

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, vykdomos laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo, pirmenybę 
teikiant Europos ekonomikos gaivinimui, 
įmonėms ir darbo vietų kūrimui. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas taikomas visam tekstui. Nustačius investicinius prioritetus gali būti paliekami 
nuošalyje pasiūlymai, dėl kurių yra daugiau galimybių gauti grąžos vidutinės trukmės 
laikotarpiu ir kurie yra novatoriškesni.

Pakeitimas 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato (10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
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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;

kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Europos žaliąjį 
kursą, Paryžiaus susitarimą dėl klimato 
kaitos ir darnaus vystymosi tikslus, svarbą, 
programa „InvestEU“ bus prisidedama prie 
klimato politikos veiksmų integravimo ir 
prie bendro tikslo – ne mažiau kaip 40 % 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad pagal 
programą „InvestEU“ įgyvendinamais 
veiksmais ne mažiau kaip 50 % bendro 
programos „InvestEU“ finansinio paketo 
bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 
Klimato aspekto integravimas – reikalinga 
procedūra norint sekti išlaidas klimato 
srityje. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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 – ne mažiau kaip 50 % 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
aplinkos tikslams įgyvendinti. Tikimasi, 
kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais ne mažiau kaip 
80 % bendro programos „InvestEU“ 
finansinio paketo bus skirta klimato 
tikslams įgyvendinti. Atitinkami veiksmai 
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įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

bus nustatyti programos „InvestEU“ 
rengimo ir įgyvendinimo etapais ir 
pakartotinai įvertinti vykdant atitinkamus 
vertinimo ir peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 90
Clotilde Armand

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 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 bus laikomasi 
klimato tikslų. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato (10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
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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;

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 – ne mažiau kaip 30 % 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad pagal 
programą „InvestEU“ įgyvendinamais 
veiksmais 40 % 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;

Or. en

Pakeitimas 92
Inese Vaidere

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 

(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 – 30 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais ne mažiau kaip 
40 % 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 
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peržiūros procesus; vertinimo ir peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 93
Sirpa Pietikäinen

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 ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 40 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais 60 % 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;

Or. en

Pakeitimas 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

Išbraukta.
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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;
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Pakeitimas 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

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 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. Visų pirma 
spręsti po konsultacijų su Europos 
socialiniais partneriais JT Darbotvarkėje 
iki 2030 m. nustatytus socialinės rizikos 
klausimus sukuriant vertinimo sistemą, 
kuria būtų stebimas poveikis ekonominei 
gerovei, užimtumo kokybei, kovai su 
darbuotojų pažeidžiamumu ir kolektyvinių 
derybų veiksmingumui;

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

Pakeitimas 96
Sirpa Pietikäinen

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 
poveikio klimatui neutralizavimo iki 
2030 m. ir vėliausiai iki 2050 m. tikslo bus 
stebimas naudojantis ES klimato ir 
tvarumo stebėjimo sistema, kurią 
Komisija, remdamasi suderintais tvarumo 
rodikliais ir gamtinio kapitalo apskaita, 
parengs bendradarbiaudama su 
mokslininkų ir akademikų bendruomene 
ir 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;

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

Or. en

Pakeitimas 97
Victor Negrescu

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 

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
klimato tikslo bus stebimas naudojantis ES 
klimato stebėjimo sistema, kurią Komisija 
parengs bendradarbiaudama su 
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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;

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. Ypatingas 
dėmesys ir parama bus skiriami šalims, 
kurioms sudėtinga pasiekti klimato 
tikslus;

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

Or. en

Pakeitimas 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 srityje1a, 
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;

_________________ _________________
1a 2019 m., Bendra ataskaita dėl 
daugiašalės plėtros bankų teikiamo 
finansavimo klimato srityje, 2020 m. 
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rugpjūčio mėn., ERDB, EIB, ADB, AIIB, 
IDB grupė, ISDB, WB grupė.

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

Or. en

Pakeitimas 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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 
integruoti klimato aspektą ir taip pasiekti 
Sąjungos trumpalaikius ir ilgalaikius 
aplinkos, klimato ir energetikos tikslus ir 
visa apimantį poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. tikslą bus 
stebimas naudojantis peržiūrėta ir 
patikima ES klimato stebėjimo sistema, 
kurią Komisija parengs bendradarbiaudama 
su potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais ir tinkamai naudodama 
Reglamente (ES) 2020/852 (Taksonomijos 
reglamentas) nustatytus kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar ekonominė veikla yra tvari 
aplinkos atžvilgiu. Programa „InvestEU“ 
taip pat turėtų būti padedama įgyvendinti 
kitus darnaus vystymosi tikslų aspektus;

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Pakeitimas 100
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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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 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, pvz., lyčių lygybės, 
aspektus;

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

Or. en

Pakeitimas 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl 
į operacijas, susijusias su „InvestEU“ 
fondu, turėtų būti skatinama sistemingai 
integruoti aplinkos apsaugos tikslus. 
Aplinkos apsaugos, taip pat su ja 
susijusios rizikos prevencijos ir valdymo 

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Trečiosios 
šalys yra taršiausios. Todėl ES aplinkos 
apsaugos tikslai turėtų būti apriboti ir 
priklausyti nuo taršiausių šalių pažangos;
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aspektai turėtų būti integruojami į 
investicijų rengimo ir įgyvendinimo 
procesus. Sąjunga taip pat turėtų stebėti 
savo išlaidas, susijusias su biologine 
įvairove ir oro taršos kontrole, kad galėtų 
įvykdyti ataskaitų teikimo prievoles pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją26 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/228427. Todėl aplinkos tvarumo 
tikslams skirtos investicijos turėtų būti 
stebimos naudojant bendras metodikas, 
atitinkančias pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, 
įskaitant orą, vandenį, žemę ir biologinę 
įvairovę, komponentams;
_________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 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).

Or. en

Pakeitimas 102
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 



PE657.232v01-00 66/368 AM\1212517LT.docx

LT

vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
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. Sąjunga 
taip pat turėtų stebėti savo išlaidas, 
susijusias su biologine įvairove ir oro 
taršos kontrole, kad galėtų įvykdyti 
ataskaitų teikimo prievoles pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją26 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/228427. Todėl aplinkos tvarumo 
tikslams skirtos investicijos turėtų būti 
stebimos naudojant bendras metodikas, 
atitinkančias pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
komponentams;

vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl 
vykdant visas operacijas, susijusias su 
„InvestEU“ fondu, reikėtų sistemingai 
integruoti aplinkos apsaugos tikslus, 
laikytis ES Taksonomijos reglamento 
kriterijų ir principo „nedaryti didelės 
žalos“. Aplinkos apsaugos, taip pat su ja 
susijusios rizikos prevencijos ir valdymo 
aspektai turėtų būti integruojami į 
investicijų rengimo ir įgyvendinimo 
procesus. Sąjunga turėtų stebėti savo 
poveikį, susijusį su biologine įvairove ir 
oro taršos kontrole, kad galėtų įvykdyti 
ataskaitų teikimo prievoles pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją26 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/228427. Todėl aplinkos tvarumo 
tikslams skirtos investicijos turėtų būti 
stebimos naudojant bendras metodikas ir 
gamtinio kapitalo apskaitą, gyvavimo 
ciklo analizę ir suderintus tvarumo 
rodiklius bei pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
komponentams;

_________________ _________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en
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Pakeitimas 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
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. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas, taikomas klimato, biologinės 
įvairovės ir oro taršos valdymo srityse, kad 
būtų galima įvertinti individualų ir bendrą 
investicijų poveikį pagrindiniams gamtinio 
kapitalo, įskaitant orą, vandenį, žemę ir 
biologinę įvairovę, komponentams;

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
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. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. 
„InvestEU“ fondas turėtų visapusiškai 
prisidėti siekiant 2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategijoje nustatyto tikslo per 
metus sutelkti ne mažiau kaip 
20 mlrd. EUR, skirtų gamtai, ir stebėti tas 
investicijas naudojant bendras metodikas, 
atitinkančias pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
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komponentams;

_________________ _________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Pakeitimas 104
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
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. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26 ir Europos Parlamento ir 

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas, 
miškų kirtimas ir nesėkmės mėginant 
sušvelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti. Aplinkos apsaugos principai 
įtvirtinti Sutartyse ir daugelyje Sąjungos 
politikos sričių. Todėl į operacijas, 
susijusias su „InvestEU“ fondu, turėtų būti 
skatinama sistemingai integruoti aplinkos 
apsaugos tikslus. Aplinkos apsaugos, taip 
pat su ja susijusios rizikos, taip pat 
nusikaltimų aplinkai, pvz., neteisėto 
miškų kirtimo, prevencijos ir valdymo 
aspektai turėtų būti integruojami į 
investicijų rengimo ir įgyvendinimo 
procesus. Sąjunga taip pat turėtų stebėti 
savo išlaidas, susijusias su biologine 
įvairove ir oro taršos kontrole, kad galėtų 
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Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas, taikomas klimato, biologinės 
įvairovės ir oro taršos valdymo srityse, kad 
būtų galima įvertinti individualų ir bendrą 
investicijų poveikį pagrindiniams gamtinio 
kapitalo, įskaitant orą, vandenį, žemę ir 
biologinę įvairovę, komponentams;

įvykdyti ataskaitų teikimo prievoles pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją26 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/228427. Todėl aplinkos tvarumo 
tikslams skirtos investicijos turėtų būti 
stebimos naudojant bendras metodikas, 
atitinkančias pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
komponentams;

_________________ _________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Pakeitimas 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
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daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
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. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas, taikomas klimato, biologinės 
įvairovės ir oro taršos valdymo srityse, kad 
būtų galima įvertinti individualų ir bendrą 
investicijų poveikį pagrindiniams gamtinio 
kapitalo, įskaitant orą, vandenį, žemę ir 
biologinę įvairovę, komponentams;

daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
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, 
vertinimo ir įgyvendinimo procesus. 
Sąjunga taip pat turėtų stebėti savo išlaidas, 
susijusias su biologine įvairove ir oro 
taršos kontrole, kad galėtų įvykdyti 
ataskaitų teikimo prievoles pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją26 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/228427. Todėl aplinkos tvarumo 
tikslams skirtos investicijos turėtų būti 
stebimos naudojant bendras metodikas, 
atitinkančias pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
komponentams;

_________________ _________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Pakeitimas 106
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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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 
turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
pagal šį reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

(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, 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 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 
ir kitų aplinkos tikslų siekimu 
nesuderinamos ir ES Taksonomijos 
reglamente nustatytų kriterijų bei 
principo „nedaryti didelės žalos“ 
neatitinkančios operacijos, visų pirma su 
iškastinio kuro gavyba, perdirbimu, 
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, susijusius su 
klimato kaitos švelninimo politika, 
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dalyvauja per mažai moterų. Turime 
užtikrinti, kad moterys ir kitos 
pažeidžiamos grupės dalyvautų visais 
lygmenimis priimant nacionalinius ir ES 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(13) investicinius projektus, kuriems 
teikiama didelė Sąjungos parama, visų 
pirma infrastruktūros srityje, turėtų 
patikrinti įgyvendinantysis partneris, kad 
nustatytų, ar jie daro poveikį aplinkai 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. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimo atlikti nereikia, jis 
turi tai pagrįsti „InvestEU“ fondo tikslais 
įsteigtam Investicijų komitetui;



AM\1212517LT.docx 73/368 PE657.232v01-00

LT

Investicijų komitetui. Su klimato tikslų 
siekimu nesuderinamos operacijos turėtų 
būti laikomos neatitinkančiomis pagal šį 
reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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“, kad būtų išvengta 
bet kokios didelės žalos aplinkai. Rengiant 
tas gaires turėtų būti tinkamai naudojami 
[Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti] nustatyti 
kriterijai, skirti įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu, ar ja 
laikomasi principo „nedaryti didelės 
žalos“, Reglamente nustatytų būtinųjų 
apsaugos priemonių ir ar ji 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 
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įsteigtam Investicijų komitetui; Su klimato 
tikslų siekimu nesuderinamos operacijos 
turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
pagal šį reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

atvejais, kai įgyvendinantysis partneris 
nusprendžia, kad tvarumo patikrinimo 
atlikti nereikia, jis turi tai pagrįsti 
„InvestEU“ fondo tikslais įsteigtam 
Investicijų komitetui; Su klimato ir 
aplinkos tikslų siekimu nesuderinamos 
operacijos turėtų būti laikomos 
neatitinkančiomis pagal šį reglamentą 
teikiamos paramos reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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 

(13) visus investicinius projektus, 
kuriems pagal šį reglamentą teikiama 
Sąjungos parama, inter alia, 
infrastruktūros srityje, turėtų patikrinti 
įgyvendinantysis partneris, kad nustatytų jų 
poveikį aplinkai ar klimatui arba socialinį 
poveikį. 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 
Taksonomijos reglamente nustatyti 
kriterijai, skirti įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu ir 
atitinka būtinąsias socialines apsaugos 
priemones ir 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, 
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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;

kad projekto tvarumo patikrinimo atlikti 
nereikia dėl to, kad jis nedaro poveikio 
aplinkai ar socialinio poveikio, jis turi tai 
pagrįsti „InvestEU“ fondo tikslais 
įsteigtam Investicijų komitetui. Su 
Sąjungos klimato ir aplinkosaugos tikslų 
siekimu nesuderinamos operacijos ir 
veikla, kurios, remiantis Taksonomijos 
reglamentu nėra tvarios, turėtų būti 
laikomos neatitinkančiomis pagal šį 
reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

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 

(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 ir pagal 
Europos socialinių teisių ramstį nustatyto 
socialinio poveikio 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 111
Sirpa Pietikäinen

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 

(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. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimo atlikti nereikia, jis 
turi tai pagrįsti „InvestEU“ fondo tikslais 
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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;

įsteigtam Investicijų komitetui. Su klimato 
ir kitų 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;

Or. en

Pakeitimas 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją, kartu laikantis principo 
„nedaryti didelės žalos“ ir Reglamente 
(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
nustatytų būtiniausių apsaugos 
priemonių. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus ir 
2030 m. ES biologinės įvairovės 
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su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

strategijos tikslus ir uždavinius. Taigi 
„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius nulinio išmetamo 
ŠESD kiekio energijos išteklius, aplinkos 
infrastruktūrą, su klimato politikos 
veiksmais susijusią infrastruktūrą ir 
skaitmeninę infrastruktūrą. Vykdant 
programą „InvestEU“ pirmenybę reikėtų 
teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia daugiausia 
papildomų investicijų, kad būtų 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslai, pvz., 
energijos vartojimo efektyvumo tikslas, ir 
siekiant įgyvendinti Sąjungos klimato ir 
aplinkos tikslus. Siekiant kuo labiau 
padidinti Sąjungos finansavimo paramos 
poveikį ir pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą ir klimato kaitai atsparų 
investavimo procesą, kuris užtikrintų 
projektų bazės matomumą ir kuo labiau 
padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 113
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją ir atsparumui sukrėtimams, 
kuriuos dėl gaivalinių nelaimių patiria ES 
šalys. Tai, kad tam tikrose vietovėse 
nesukurta transporto infrastruktūra, tapo 
svarbiu neigiamu veiksniu, kenkiančiu 
skubios pagalbos teikimui ir medžiagų 
tiekimui per COVID-19 pandemiją. Tai 
kelia disbalanso ir nelygybės įsitvirtinimo 
riziką ir daro ilgalaikį poveikį regionų 
plėtrai. Didelės investicijos į Sąjungos 
infrastruktūrą, ypač susijusios su jungtimis, 
energijos vartojimo efektyvumu ir Europos 
bendros transporto erdvės sukūrimu, yra 
ypač svarbios siekiant įgyvendinti 
Sąjungos tvarumo tikslus, įskaitant su 
darnaus vystymosi tikslais susijusius 
Sąjungos įsipareigojimus, ir 2030 m. 
energetikos ir klimato tikslus. Taigi 
„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
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energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 114
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
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reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas. Komisija turėtų 
parengti lyginamąją ataskaitą dėl 
skirtingų nacionalinės teisės aktų, kuriais 
numatytos nereikalingos kliūtys ir 
biurokratizmas, ir pasiūlyti 
rekomendacijas dėl reformų, kuriomis 
valstybėms narėms būtų galima padėti 
pagerinti savo investicijų į infrastruktūrą 
lygį;

Or. en

Pakeitimas 115
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
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tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

tvarų augimą, poveikio klimatui 
neutralizavimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius netaršios energijos 
išteklius, aplinkos infrastruktūrą, su 
klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes aplinkai, saugai ir 
saugumui, investiciniai projektai, kuriems 
teikiama Sąjungos parama, neturėtų apimti 
veiklos, kuria daroma didelė žala aplinkai 
ir ES Taksonomijos reglamente nustatytų 
aplinkos tikslų įgyvendinimui, turėtų 
apimti infrastruktūros atsparumo ir 
atsparumo klimato kaitai didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus ir aplinkosauginio atsargumo 
principo. Tai turėtų papildyti kitų Sąjungos 
fondų, kurie teikia paramą investicijų į 
viešąsias erdves, transportą, energetiką ir 
kitus ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus saugumo komponentams, pvz., 
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Europos regioninės plėtros fondo, 
pastangas;

Or. en

Pakeitimas 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, didesnį konkurencingumą ir 
gyvenimo sąlygų Europoje konvergenciją. 
Tai kelia disbalanso įsitvirtinimo riziką ir 
daro ilgalaikį poveikį regionų plėtrai. 
Didelės investicijos į Sąjungos 
infrastruktūrą, ypač susijusios su jungtimis, 
energijos vartojimo efektyvumu ir Europos 
bendros transporto erdvės ir sąžiningesnės 
ir įtraukios darbo rinkos sukūrimu, yra 
ypač svarbios siekiant įgyvendinti 
Sąjungos tvarumo tikslus, įskaitant su 
darnaus vystymosi tikslais susijusius 
Sąjungos įsipareigojimus, ir 2030 m. 
energetikos ir klimato tikslus. Taigi 
„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą, 
taip pat į žmones ir aukštos kokybės darbo 
vietas sąžiningesnėse ir įtraukiose darbo 
rinkose. Vykdant programą „InvestEU“ 
pirmenybę reikėtų teikti sritims, kuriose 
investuojama nepakankamai ir kuriose 
reikia papildomų investicijų. Siekiant kuo 
labiau padidinti Sąjungos finansavimo 
paramos poveikį ir pridėtinę vertę, 
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transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

tikslinga skatinti supaprastintą investavimo 
procesą, kuris užtikrintų projektų bazės 
matomumą ir kuo labiau padidintų 
sinergiją su atitinkamomis Sąjungos 
programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, 
Sąjungos tvarumo tikslus, įskaitant su 
darnaus vystymosi tikslais susijusius 
Sąjungos įsipareigojimus, ir 2030 m. 
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Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

energetikos ir klimato tikslus, įtrauktus į 
Europos žaliąjį kursą. Taigi „InvestEU“ 
fondo parama turėtų būti skiriama 
investicijoms į transportą, energetiką, 
įskaitant energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiuosius bei kitus saugius ir 
tvarius mažataršius energijos išteklius, 
kartu nustatant tikslą kovoti su energijos 
nepritekliumi, aplinkos infrastruktūrą, su 
klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, švari energija ir 
skaitmeninimas. Atsižvelgiant į grėsmes 
saugai ir saugumui, investiciniai projektai, 
kuriems teikiama Sąjungos parama, turėtų 
apimti infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
kuriuos lėmė ES fiskalinės politikos 
taisyklės, kuriomis ribojamos išlaidos, 
skirtos skolinantis finansuojamoms 
investicijoms, pakenkė Sąjungos 
galimybėms skatinti tvarų augimą, 
konkurencingumą ir konvergenciją. Tai 
kelia disbalanso įsitvirtinimo riziką ir daro 
ilgalaikį poveikį regionų plėtrai. Didelės 
investicijos į Sąjungos infrastruktūrą, ypač 
susijusios su jungtimis, energijos vartojimo 
efektyvumu ir Europos bendros transporto 
erdvės sukūrimu, yra ypač svarbios 
siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 
tikslus, įskaitant su darnaus vystymosi 
tikslais susijusius Sąjungos 
įsipareigojimus, ir 2030 m. energetikos ir 
klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 
parama turėtų būti skiriama investicijoms į 
transportą, energetiką, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiuosius bei kitus saugius ir 
tvarius mažataršius energijos išteklius, 
aplinkos infrastruktūrą, su klimato 
politikos veiksmais susijusią infrastruktūrą 
ir skaitmeninę infrastruktūrą. Vykdant 
programą „InvestEU“ pirmenybę reikėtų 
teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
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plėtros fondo, pastangas; energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 119
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė vidaus rinkos dalyvių pajėgumui 
skatinti tvarų augimą, atskleidė, kad 
daugiausia dėmesio reikia skirti Sąjungos 
konkurencingumui ir konvergencijai. Tai 
kelia disbalanso įsitvirtinimo riziką ir daro 
ilgalaikį poveikį regionų plėtrai. Didelės 
investicijos į Sąjungos infrastruktūrą, ypač 
susijusios su jungtimis, energijos vartojimo 
efektyvumu ir Europos bendros transporto 
erdvės sukūrimu, yra ypač svarbios 
siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 
tikslus, įskaitant su darnaus vystymosi 
tikslais susijusius Sąjungos 
įsipareigojimus, ir 2030 m. energetikos ir 
klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 
parama turėtų būti skiriama investicijoms į 
transportą, energetiką, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiuosius bei kitus saugius ir 
tvarius mažataršius energijos išteklius, 
aplinkos infrastruktūrą, su klimato 
politikos veiksmais susijusią infrastruktūrą 
ir skaitmeninę infrastruktūrą. Vykdant 
programą „InvestEU“ pirmenybę reikėtų 
teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai tiek nacionaliniu, tiek 
Sąjungos lygmenimis. Siekiant kuo labiau 
padidinti Sąjungos finansavimo paramos 
poveikį ir pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
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labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 120
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 

(14) žemi investicijų į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą ir infrastruktūrą lygio 
rodikliai Sąjungoje, vyravę per finansų 
krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką valstybėse narėse ir 
tarp jų ir daro ilgalaikį poveikį regionų 
plėtrai. Didelės investicijos į Sąjungos 
infrastruktūrą, ypač susijusios su jungtimis, 
energijos vartojimo efektyvumu ir Europos 
bendros transporto erdvės sukūrimu, yra 
ypač svarbios siekiant įgyvendinti 
Sąjungos tvarumo tikslus, įskaitant su 
darnaus vystymosi tikslais susijusius 
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Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Sąjungos įsipareigojimus, ir 2030 m. 
energetikos ir klimato tikslus. Taigi 
„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą (14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
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lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

lygio rodikliai kai kuriose valstybėse 
narėse, vyravę per finansų krizę ir dabar 
per COVID-19 krizę, pakenkė kai kurių 
valstybių narių galimybėms skatinti tvarų 
augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
infrastruktūrą, ypač susijusios su jungtimis, 
energijos vartojimo efektyvumu ir Europos 
bendros transporto erdvės sukūrimu, yra 
ypač svarbios siekiant įgyvendinti 
Sąjungos tvarumo tikslus. Taigi 
„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai, tačiau numatoma didelė 
investicijų grąža. Siekiant kuo labiau 
padidinti Sąjungos finansavimo paramos 
poveikį ir pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;
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Or. en

Pakeitimas 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius mažataršius 
energijos išteklius, aplinkos infrastruktūrą, 
su klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)



PE657.232v01-00 92/368 AM\1212517LT.docx

LT

Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atitinkamais atvejais programa 
„InvestEU“ turėtų padėti siekti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2018/200128 ir Valdymo reglamento29 
tikslų, taip pat atkreipti dėmesį į energijos 
vartojimo efektyvumo aspektą priimant 
sprendimus dėl investicijų;

(15) atitinkamais atvejais programa 
„InvestEU“ turėtų padėti siekti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2018/200128 ir Valdymo reglamento29 
tikslų, taip pat atkreipti dėmesį į energijos 
vartojimo efektyvumo aspektą ir kovoti su 
energijos nepritekliumi priimant 
sprendimus dėl investicijų;

_________________ _________________
28 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

28 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

29 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 

29 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
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2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 124
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atitinkamais atvejais programa 
„InvestEU“ turėtų padėti siekti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2018/200128 ir Valdymo reglamento29 
tikslų, taip pat atkreipti dėmesį į energijos 
vartojimo efektyvumo aspektą priimant 
sprendimus dėl investicijų;

(15) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
siekti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200128 ir Valdymo 
reglamento29 tikslų, taip pat atkreipti 
dėmesį į energijos vartojimo efektyvumo 
aspektą priimant sprendimus dėl 
investicijų;

_________________ _________________
28 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

28 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

29 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

29 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 125
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reali daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas;

(16) reali daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, ypač mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose, kurie prastai sujungti su 
TEN-T, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reali daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 

(16) reali daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 
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„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas;

„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas ir didinti užimtumą bei 
gerinti darbo sąlygas šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reali daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas;

(16) reali daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas ir didinti užimtumą bei 
gerinti darbo sąlygas šiame sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
vykdyti ES jūrų ir vandenynų politiką 
plėtojant projektus ir plečiant įmones 
mėlynosios ekonomikos srityje ir kuriant 
tvarios mėlynosios ekonomikos 
finansavimo principus. Tai galėtų apimti 
intervencines priemones jūrų 
verslininkystės ir pramonės, novatoriškos ir 
konkurencingos jūrų pramonės, taip pat 
atsinaujinančiosios jūrų energijos ir 
žiedinės ekonomikos srityse;

(17) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
vykdyti ES jūrų ir vandenynų politiką 
plėtojant projektus ir plečiant įmones 
mėlynosios ekonomikos srityje ir kuriant 
tvarios mėlynosios ekonomikos 
finansavimo principus. Tai galėtų apimti 
intervencines priemones jūrų 
verslininkystės ir pramonės, novatoriškos ir 
konkurencingos jūrų pramonės, taip pat 
atsinaujinančiosios jūrų energijos ir 
žiedinės ekonomikos srityse, ir priemones, 
kuriomis būtų didinamas užimtumas ir 
gerinamos darbo sąlygos šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
vykdyti ES jūrų ir vandenynų politiką 
plėtojant projektus ir plečiant įmones 
mėlynosios ekonomikos srityje ir kuriant 
tvarios mėlynosios ekonomikos 
finansavimo principus. Tai galėtų apimti 
intervencines priemones jūrų 
verslininkystės ir pramonės, novatoriškos ir 
konkurencingos jūrų pramonės, taip pat 
atsinaujinančiosios jūrų energijos ir 
žiedinės ekonomikos srityse;

(17) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
vykdyti ES jūrų ir vandenynų politiką 
plėtojant projektus ir plečiant įmones 
mėlynosios ekonomikos srityje ir kuriant 
tvarios mėlynosios ekonomikos 
finansavimo principus. Tai galėtų apimti 
intervencines priemones jūrų 
verslininkystės ir pramonės, novatoriškos ir 
konkurencingos jūrų pramonės, taip pat 
atsinaujinančiosios jūrų energijos ir 
žiedinės ekonomikos srityse, ir didinti 
užimtumą bei gerinti darbo sąlygas šiame 
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sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 130
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) „InvestEU“ turėtų prisidėti prie 
ES strategijos dėl Dunojaus regiono 
įgyvendinimo, investavimo galimybės 
galėtų pagerinti transporto ir energijos 
jungtis, aplinkos būklę ir socialinę ir 
ekonominę plėtrą bei saugumą regione;

Or. en

Pakeitimas 131
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
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sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms. Didesnė lyčių 
pusiausvyra startuolių ir inovacijų 
finansavimo srityje padės pasitelkti 
talentingesnius asmenis ir pasinaudoti 
geresnėmis idėjomis. Moterys valdo 
mažiau nei 1 proc. rizikos kapitalo fondų 
ir startuolius įkūrusių moterų verslininkių 
procentinė dalis gerokai mažesnė už 
vidutinę visų rūšių įmonių statistinę dalį;

Or. en

Pakeitimas 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. 
Kadangi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
atliks labai svarbų vaidmenį stiprinant 
Sąjungos atsparumą kovojant su ateityje 
kilsiančiais sunkumais, „InvestEU“ 
fondu turėtų būti panaikintas investicijų į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas deficitas, 
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apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms.

kuris yra žalingas Sąjungos pramonės ir 
ekonomikos konkurencingumui ir jos 
piliečių gyvenimo kokybei. „InvestEU“ 
fondas turėtų teikti tinkamus finansinius 
produktus, kurie apimtų įvairius inovacijų 
ciklo etapus ir būtų skirti įvairiems 
suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma 
siekiant sudaryti sąlygas plėtoti ir diegti 
komercinio lygmens sprendimus 
Sąjungoje, kad tokie sprendimai taptų 
konkurencingi pasaulio rinkose ir pasaulio 
mastu būtų propaguojama Sąjungos 
kompetencija tvarių technologijų srityje, 
užtikrinant sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei ir kenkia Sąjungos pastangoms 
vykdyti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. 
„InvestEU“ fondas turėtų teikti tinkamus 
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būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

finansinius produktus, kurie apimtų įvairius 
inovacijų ciklo etapus ir būtų skirti 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, 
visų pirma siekiant sudaryti sąlygas plėtoti 
ir diegti komercinio lygmens sprendimus 
Sąjungoje, kad tokie sprendimai taptų 
konkurencingi pasaulio rinkose ir pasaulio 
mastu būtų propaguojama Sąjungos 
kompetencija tvarių technologijų srityje, 
užtikrinant sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
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lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų tvarūs ir konkurencingi 
pasaulio rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje didėjo, 
investicijos į rizikingesnę veiklą, pvz., 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, vis dar 
buvo nepakankamos ir manoma, kad šiuo 
metu dėl krizės jų lygis visai nukrito. Šis 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas deficitas yra žalingas Sąjungos 
pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 

(18) nors prieš COVID-19 krizę bendras 
investicijų lygis Sąjungoje buvo 
priimtinas, investicijos į rizikingesnę 
veiklą, pvz., mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, vis dar buvo nepakankamos ir 
manoma, kad šiuo metu dėl krizės jų lygis 
visai nukrito. Šis investicijų į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas deficitas yra žalingas 
Sąjungos pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui ir jos piliečių gyvenimo 
kokybei. „InvestEU“ fondas turėtų teikti 
tinkamus finansinius produktus, kurie 
apimtų įvairius inovacijų ciklo etapus ir 
būtų skirti įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams, visų pirma siekiant sudaryti 
sąlygas plėtoti ir diegti komercinio 
lygmens sprendimus Sąjungoje, kad tokie 
sprendimai taptų konkurencingi pasaulio 
rinkose ir pasaulio mastu būtų 
propaguojama Sąjungos kompetencija 
tvarių technologijų srityje, užtikrinant 
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sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

sinergiją su programa „Europos 
horizontas“, įskaitant Europos inovacijų 
tarybą. Tvirtas šios tikslinės paramos 
teikimo pagrindas turėtų būti patirtis, įgyta 
įgyvendinant finansines priemones pagal 
programą „Horizontas 2020“, pvz., ES 
finansavimo novatoriams iniciatyvą 
„InnovFin“, kuriomis siekiama palengvinti 
ir paspartinti galimybes gauti finansavimą 
novatoriškoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą;

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patiria ypač didelį 
susitraukimą – smulkaus šeimos verslo 
įmonės susiduria su itin dideliais 
sunkumais – ir numatoma, kad jis toliau 
patirs sunkumų artimiausioje ateityje, 
atsižvelgiant į įvairius valstybėse narėse, 
visoje ES ir visame pasaulyje taikomus 
kelionių apribojimus. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie 
ilgalaikio jo konkurencingumo stiprinimo 
remiant tvarų, novatorišką ir skaitmeninį 
turizmo sektoriaus atsigavimą;

Or. en

Pakeitimas 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą;

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Daugelyje Europos regionų 
turizmas – strateginis sektorius, 
prisidedantis prie didesnio ekonomikos 
augimo ir užimtumo. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie 
ilgalaikio jo atsigavimo, konkurencingumo 
ir tvarumo stiprinimo remiant operacijas, 
skatinančias tvarų, novatorišką ir 
skaitmeninį turizmą ir didesnio užimtumo 
ir geresnių darbo sąlygų šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 138
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą;

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis ir kurį daugiausia 
sudaro MVĮ, dėl COVID-19 pandemijos 
patyrė ypač didelį susitraukimą ir jo 
galimybės pačiam vykdyti pertvarką pagal 
Sąjungos tikslus, susijusius su darniu 
vystymusi, yra ribotos. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie 
ilgalaikio jo konkurencingumo stiprinimo 
remiant operacijas, skatinančias tvarų, 
novatorišką ir skaitmeninį turizmą;

Or. en

Pakeitimas 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą;

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą ir turėtų būti 
didinamas užimtumas ir gerinamos darbo 
sąlygos šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą;

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą, kuriuo skatinama 
Europos istorija ir kultūra;

Or. en

Pakeitimas 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(20) reikia skubiai dėti daugiau 
pastangų, kad būtų investuojama į 
skaitmeninę transformaciją ir skatinamas 
jos įgyvendinimas, taip pat siekti, kad ji 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijai skirta tvirta politikos 
sistema dabar turėtų būti derinama su 
panašaus užmojo investicijomis, be kita ko, 
į dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje;

(20) reikia skubiai dėti daugiau 
pastangų, kad būtų investuojama į 
skaitmeninę transformaciją ir skatinamas 
jos įgyvendinimas, taip pat siekti, kad ji 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijai skirta tvirta politikos 
sistema dabar turėtų būti derinama su 
panašaus užmojo investicijomis, be kita ko, 
į dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje, 
įskaitant veiksmus ir priemones, kuriais 
švelninamas poveikis darbuotojams ir 
apsaugomi darbuotojai, kuriems 
veiksmingos pertvarkos daro neigiamą 
įtaką;

Or. en

Pakeitimas 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia skubiai dėti daugiau 
pastangų, kad būtų investuojama į 
skaitmeninę transformaciją ir skatinamas 
jos įgyvendinimas, taip pat siekti, kad ji 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijai skirta tvirta politikos 
sistema dabar turėtų būti derinama su 
panašaus užmojo investicijomis, be kita ko, 
į dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje;

(20) reikia skubiai dėti daugiau 
pastangų, kad būtų investuojama į 
skaitmeninę transformaciją ir skatinamas 
jos įgyvendinimas, taip pat siekti, kad ji 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijai skirta tvirta politikos 
sistema dabar turėtų būti derinama su 
panašaus užmojo investicijomis, be kita ko, 
į dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje, 
įskaitant veiksmus ir priemones, kuriais 
švelninamas poveikis darbuotojams ir 
apsaugomi darbuotojai, kuriems 
veiksmingos pertvarkos daro neigiamą 
įtaką;

Or. en
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Pakeitimas 143
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia skubiai dėti daugiau 
pastangų, kad būtų investuojama į 
skaitmeninę transformaciją ir skatinamas 
jos įgyvendinimas, taip pat siekti, kad ji 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijai skirta tvirta politikos 
sistema dabar turėtų būti derinama su 
panašaus užmojo investicijomis, be kita ko, 
į dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje;

(20) reikia skubiai dėti daugiau 
pastangų, kad būtų investuojama į 
skaitmeninę transformaciją, deramai 
atsižvelgiant į atotrūkį tarp lyčių 
skaitmeninių įgūdžių srityje, ir skatinamas 
jos įgyvendinimas, taip pat siekti, kad ji 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir įmonėms. Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijai skirta tvirta politikos 
sistema dabar turėtų būti derinama su 
panašaus užmojo investicijomis, be kita ko, 
į dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje;

Or. en

Pakeitimas 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 

(21) daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
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didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 

didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo. Taip pat reikia pašalinti 
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viešojo kapitalo; lyčių skirtumus, nes moterų kūrybiškumas 
ir verslumo potencialas yra 
nepakankamai išnaudojamas augimo ir 
darbo vietų kūrimo šaltinis, kurį reikėtų 
plėtoti toliau. Moterys sudaro 52 % visų 
Europos gyventojų, tačiau tik 34,4 % jų 
dirba savarankiškai ir 30 proc. moterų 
įkūrė startuolius;

Or. en

Pakeitimas 145
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 

(21) daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi, todėl joms, kaip 
programos „InvestEU“ daliai, reikia skirti 
ypatingą dėmesį. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. MVĮ ypač nukentėjo 
nuo COVID-19 krizės: pranešama, kad iki 
90 % ES MVĮ patyrė ekonominį poveikį, 
visų pirma paslaugų, gamybos, statybos, 
turizmo ir kultūros bei kūrybos 
sektoriuose. Be to, palyginti su didesnėmis 
įmonėmis, MVĮ ir socialinės ekonomikos 
įmonėms prieinamų finansavimo šaltinių 
spektras yra labiau ribotas, nes jos 
paprastai neleidžia obligacijų ir turi tik 
ribotas galimybes dalyvauti akcijų biržoje 
ir pritraukti stambių institucinių 
investuotojų. MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėse taip pat vis dažniau 
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kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo;

priimami novatoriški sprendimai, kaip 
verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo;

Or. en
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 

(21) daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
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kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, 
visų pirma strategines įmones, būtų 
galima remti nukreipiant daugiau 
privataus ir viešojo kapitalo;

kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus;

Or. en

Pakeitimas 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 

(21) daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su dideliais sunkumais gauti 
finansavimą, nes yra laikomos didelės 
rizikos subjektais ir neturi pakankamų 
užtikrinimo priemonių, o tai daro 
neigiamą poveikį užimtumo lygiui ir 
darbo kokybei. Iššūkių kyla ir dėl 
būtinybės MVĮ ir socialinės ekonomikos 
įmonėms išlikti konkurencingomis – 
įsitraukti į skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
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obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo;

finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti ir toliau stiprinti jų galimybes 
kurti aukštos kokybės darbo vietas ir 
skatinti visuomenės gerovę, būtina remti 
su minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo;
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Iššūkių kyla ir dėl būtinybės 
MVĮ ir socialinės ekonomikos įmonėms 
išlikti konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 

(21) daugiau kaip 99 % įmonių 
Sąjungoje yra MVĮ, jų ekonominė vertė 
didelė ir ypač svarbi. Tačiau šios įmonės 
susiduria su sunkumais gauti finansavimą, 
nes yra laikomos didelės rizikos subjektais 
ir neturi pakankamų užtikrinimo 
priemonių. Be to, tai neigiamai veikia 
užimtumo lygį ir darbo kokybę. Iššūkių 
kyla ir dėl būtinybės MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms išlikti 
konkurencingomis – įsitraukti į 
skaitmeninimo, tarptautinimo, 
persitvarkymo pagal žiedinės ekonomikos 
logiką bei inovacijų veiklą ir tobulinti savo 
darbo jėgos įgūdžius. Be to, palyginti su 
didesnėmis įmonėmis, MVĮ ir socialinės 
ekonomikos įmonėms prieinamų 
finansavimo šaltinių spektras yra labiau 
ribotas, nes jos paprastai neleidžia 
obligacijų ir turi tik ribotas galimybes 
dalyvauti akcijų biržoje ir pritraukti 
stambių institucinių investuotojų. MVĮ ir 
socialinės ekonomikos įmonėse taip pat vis 
dažniau priimami novatoriški sprendimai, 
kaip verslo įsigijimas ar darbuotojų 
dalyvavimas versle. Gauti finansavimą dar 
sunkiau toms MVĮ, kurių veikla orientuota 
į nematerialųjį turtą. Sąjungoje MVĮ yra 
itin priklausomos nuo bankų ir skolos 
finansavimo, teikiamo banko sąskaitos 
kreditavimo, banko paskolų ar 
išperkamosios nuomos forma. Siekiant 
sustiprinti MVĮ gebėjimus finansuoti savo 
įsisteigimą, augimą, inovacijas bei darnų 
vystymąsi, užtikrinti savo 
konkurencingumą ir galimybes atlaikyti 
ekonominius sukrėtimus, kad ekonomika ir 
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išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo;

finansų sistema taptų atsparesnės 
ekonomikos nuosmūkiams, taip pat 
išlaikyti jų galimybes kurti darbo vietas ir 
visuomenės gerovę, būtina remti su 
minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ, 
palengvinant jų galimybes gauti 
finansavimą ir suteikiant įvairesnių 
finansavimo šaltinių. Šis reglamentas taip 
pat papildo iniciatyvas, kurių jau imtasi 
kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Todėl 
„InvestEU“ fondas turėtų remtis sėkmingo 
Sąjungos programų, pvz., Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programos (COSME), 
įgyvendinimo pavyzdžiais ir suteikti 
apyvartinio kapitalo ir investicijų per visą 
įmonės gyvavimo ciklą, taip pat 
finansavimą išperkamosios nuomos 
sandoriams ir galimybę sutelkti dėmesį į 
konkrečius, geriau orientuotus finansinius 
produktus. Jis taip pat turėtų kuo labiau 
padidinti viešųjų ir (arba) privačių fondų, 
pvz., MVĮ skirto pradinio viešo akcijų 
platinimo fondo, pajėgumą, kad MVĮ, visų 
pirma strategines įmones, būtų galima 
remti nukreipiant daugiau privataus ir 
viešojo kapitalo;

Or. en

Pakeitimas 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) SESV 8 straipsnyje nustatytas 
lyčių aspekto integravimo į visas ES 
veiklos sritis principas. Norint tinkamai 
įgyvendinti lyčių aspekto integravimą 
reikia skirti pakankamai išteklių ir 
užtikrinti skaidrumą lyčių lygybės 
skatinimo ir kovos su diskriminacija dėl 
lyties biudžeto eilutėse. Programoje 
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„InvestEU“ lyčių aspektu grindžiamas 
požiūris turėtų būti integruotas į visus jos 
darbo tvarkos ir sprendimų priėmimo 
procesus, turėtų būti užtikrinta, kad 
komitetuose ir projektų grupėse būtų lyčių 
pusiausvyra, ir užtikrinta, kad 
įgyvendinant šį fondą būtų skatinama 
lyčių lygybė laikantis ES įsipareigojimų 
lyčių aspekto integravimo srityje. Pagal 
programą „InvestEU“ finansuojamais 
projektais turėtų būti skatinama moterų ir 
vyrų lygybė, visų pirma mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityje, šiuo tikslu naikinant 
lyčių skirtumus sukeliančias priežastis, 
išnaudojant visą moterų ir vyrų tyrėjų 
potencialą ir integruojant lyčių aspektą į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį; taip 
pat ypatingą dėmesį skiriant tam, kad 
vertinimo kolegijose ir kitose panašiose 
patariamosiose ir ekspertų grupėse būtų 
vienodai vyrų ir moterų. Veikla taip pat 
reikėtų siekti įgyvendinti principus, 
susijusius su moterų ir vyrų lygybe, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos sutarties 2 ir 
3 straipsniuose, SESV 8 straipsnyje ir 
Direktyvoje 2006/54/EB dėl moterų ir 
vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į 
moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 150
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
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sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines paslaugas. Investicijos į 
socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 
žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 
taip pat į pastangas pažeidžiamas 
gyventojų grupes įtraukti į visuomenę gali 
padidinti ekonomines galimybes, ypač jei 
jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą ir švietimą verslumo 
srityje, remti, inter alia, regionuose, kurie 
priklauso nuo daug anglies dioksido 
išskiriančios ekonomikos ir kuriuose 
pasijus struktūrinio perėjimo prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos pasekmės, ir didinti užimtumo 
galimybes sektoriuose, kurie itin svarbūs 
skaitmeninei ateičiai. Šiuo fondu turėtų 
būti naudojamasi remiant projektus, kurie 
daro teigiamą socialinį poveikį, be kita ko, 
skatinant kartų tarpusavio supratimą, ir 
kurie turėtų gerinti socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių ir per 
mažai dirbančių asmenų, taip pat didinti 
lyčių lygybę panaikinant darbo rinkos 
susiskaldymą, moterų ir vyrų užimtumo, 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus, 
skatinant profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, didinant lygias 
galimybes ir gerinant požiūrį darbe, 
didinant nediskriminavimą, prieinamumą, 
kartų solidarumą, gerinant sveikatos 
priežiūros ir socialinių paslaugų sektorių, 
aprūpinimą socialiniu būstu, mažinant 
benamystę, didinant skaitmeninę įtrauktį, 
bendruomenių vystymąsi, jaunimo ir 
pažeidžiamų grupių, įskaitant trečiųjų 
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valstybių piliečius, vaidmenį ir vietą 
visuomenėje. Pagal programą „InvestEU“ 
taip pat turėtų būti remiama Europos 
kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

Or. en

Pakeitimas 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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. 
Atsižvelgiant į tai, kad reikia didelių 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
projektus socialinių paslaugų, sveikatos 
priežiūros paslaugų, švietimo, priežiūros 
ir aprūpinimo socialiniu būstu srityse, 
„InvestEU“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
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technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, įskaitant užimtumą, 
kuris prisideda prie profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir 
geresnio su priežiūra susijusių 
įsipareigojimų paskirstymo, 
prieinamumas, kartų solidarumas, 
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
sektorius, aprūpinimas socialiniu būstu, 
benamystė, skaitmeninė įtrauktis, 
bendruomenių vystymasis, jaunimo 
vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

Or. en

Pakeitimas 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
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sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
kuriomis būtų siekiama naujos Europos 
įgūdžių darbotvarkės tikslų, įskaitant 
darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį, visų 
pirma skatinant naudoti socialinio 
poveikio obligacijas arba socialinio 
poveikio sutartis, padėdami visuose 
regionuose didinti užimtumą, visų pirma 
nekvalifikuotų darbuotojų ir ilgalaikių 
bedarbių, taip pat gerinti padėtį tokiose 
srityse kaip lyčių lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;
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Or. en

Pakeitimas 153
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros, 
apgyvendinimo ir socialines 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“ fondas 
turėtų būti naudojamas investicijoms į 
kokybišką ir įtraukų švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį ir 
solidarumą padėdami visuose regionuose 
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darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

didinti užimtumą, visų pirma 
nekvalifikuotų darbuotojų ir ilgalaikių 
bedarbių, taip pat gerinti padėtį tokiose 
srityse kaip lyčių lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės bei mažiau galimybių 
turintys asmenys, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

Or. en

Pakeitimas 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines paslaugas. Investicijos į 
socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 
žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 
taip pat į pastangas pažeidžiamas 
gyventojų grupes integruoti į visuomenę 

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines paslaugas. Investicijos į 
socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 
žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 
taip pat į pastangas pažeidžiamas 
gyventojų grupes integruoti į visuomenę 
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gali padidinti ekonomines galimybes, ypač 
jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

gali padidinti ekonomines galimybes, ypač 
jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo ir pažeidžiamų Europos piliečių 
vaidmuo ir vieta visuomenėje. Pagal 
programą „InvestEU“ taip pat turėtų būti 
remiama Europos kultūra;

Or. en

Pakeitimas 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
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neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines 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“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus ne vėliau kaip 2050 m. 
įvyksiančio struktūrinio perėjimo prie 
anglies junginių aspektu neutralios 
technologijų ekonomikos pasekmės. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį ir gerina socialinę įtrauktį 
padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų 
darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių, taip pat 
gerinti padėtį tokiose srityse kaip lyčių 
lygybė, lygios galimybės, 
nediskriminavimas, prieinamumas, kartų 
solidarumas, sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų sektorius, aprūpinimas 
socialiniu būstu, benamystė, skaitmeninė 
įtrauktis, bendruomenių vystymasis, 
jaunimo vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

Or. en
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Pakeitimas 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 
pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo didinimą, 
turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 
viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama;

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, kuris dėl COVID-19 
krizės sustiprėjo, reikalingos investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
visuomenės, visų pirma vaikų ir 
pažeidžiamų grupių, sveikatos priežiūrą, 
tvarų būstą, energijos vartojimo 
efektyvumą ir energijos nepritekliaus 
panaikinimą, deficitas sudarys ne mažiau 
kaip 1,5 trln. EUR. Tai signalizuoja, kad 
reikalinga parama, taip pat ir Sąjungos 
lygmeniu. Be to, kas nurodyta pirmiau, 
dėl COVID-19 pandemijos tokių 
socialinių investicijų poreikis dar 
padidėjo. Todėl, siekiant remti socialinės 
rinkos vertės grandinės plėtojimą ir 
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Sąjungos teisingumo, įtraukumo, tvarumo 
ir atsparumo didinimą, turėtų būti 
pasitelkiama kolektyvinė viešojo, 
komercinio ir filantropinio kapitalo galia, 
taip pat fondų ir alternatyvaus finansavimo 
teikėjų, pvz., etiškų, socialinių ir tvarių 
subjektų, parama;

Or. en

Pakeitimas 157
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 
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pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo didinimą, 
turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 
viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama;

pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo didinimą, 
turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 
viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama. Socialinės inovacijos ir socialinė 
ekonomika turėtų būti svarbios šiam 
procesui;

Or. en

Pakeitimas 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
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sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 
pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo 
didinimą, turėtų būti pasitelkiama 
kolektyvinė viešojo, komercinio ir 
filantropinio kapitalo galia, taip pat fondų 
ir alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama;

sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. 
galėtų būti pasitelkiama komercinio ir 
filantropinio kapitalo galia, taip pat fondų 
ir alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama, jeigu jie visiškai laikosi ES kovos 
su pinigų plovimu taisyklių, nes pilietinės 
visuomenės organizacijoms netaikoma 
dabartinė kovos su pinigų plovimu 
sistema, kad programa „InvestEU“ būtų 
užkirstas kelias pinigų plovimui;

Or. en

Pakeitimas 159
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas ir 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą. 
Programa „InvestEU“ turėtų stiprinti 
besiformuojančią socialinės rinkos 
ekosistemą, siekiant didinti finansavimo 
pasiūlą ir galimybes jį gauti labai mažoms 
ir socialinėms įmonėms bei socialinio 
solidarumo įstaigoms, kad būtų patenkinti 
poreikiai tų subjektų, kuriems to labiausiai 
reikia. Investavimo į Europos socialinę 
infrastruktūrą klausimų aukšto lygio darbo 
grupės 2018 m. sausio mėn. ataskaitoje 
„Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 

(23) siekiant įveikti neigiamą esminių 
transformacijų, kurias per ateinantį 
dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
darbo rinka, poveikį, reikalingos 
investicijos į žmogiškąjį kapitalą, socialinę 
infrastruktūrą, mikrofinansavimą, etiškų ir 
socialinių įmonių finansavimą ir naujus 
socialinės ekonomikos verslo modelius, 
įskaitant socialinio poveikio investicijas, 
socialinio poveikio sutarčių sudarymą ir 
darbuotojų teises. Programa „InvestEU“ 
turėtų stiprinti besiformuojančią socialinės 
rinkos ekosistemą, siekiant didinti 
finansavimo pasiūlą ir galimybes jį gauti 
labai mažoms ir socialinėms įmonėms bei 
socialinio solidarumo įstaigoms, kad būtų 
patenkinti poreikiai tų subjektų, kuriems to 
labiausiai reikia. Investavimo į Europos 
socialinę infrastruktūrą klausimų aukšto 
lygio darbo grupės 2018 m. sausio mėn. 
ataskaitoje „Investicijų į Europos socialinę 
infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
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paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 
pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo didinimą, 
turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 
viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama;

paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 
pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo didinimą, 
turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 
viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama;

Or. en

Pakeitimas 160
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) COVID-19 pandemijos protrūkis 
atskleidė, kad neoficiali ir oficiali 
priežiūra, įskaitant vaikų priežiūrą, 
neįgaliųjų priežiūrą ir vyresnio amžiaus 
asmenų priežiūra, tačiau ja 
neapsiribojant, yra vertinga visuomenei, 
tačiau ji turi didelį poveikį šeimoms ir 
neproporcingai didelį poveikį moterims. 
Kad būtų skatinama profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir būtų 
didinamas moterų dalyvavimas darbo 
rinkoje ir platesniu mastu skatinamas 
ekonomikos augimas, programa 
„InvestEU“ turėtų būti remiamas 
priežiūros infrastruktūros ir paslaugų 
kūrimas ir turėtų būti renkami ir 
skatinami pažangūs priežiūros teikimo 
metodai, kad į tai būtų atkreiptas 
nacionalinės valdžios institucijų ir ES 
dėmesys;

Or. en
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Pakeitimas 161
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) parama pažeidžiamiems asmenims 
ir jų integracija gali duoti naudos 
Sąjungos ir valstybių narių ekonomikai, 
visuomenei ir asmeninės naudos. Tuo 
metu, kai dėl COVID-19 buvo taikoma 
izoliacija, visoje Sąjungoje padaugėjo 
smurto šeimoje atvejų. Kad būtų 
kovojama su didesniu smurtu šeimoje ir 
smurto poveikiu moterims ir vyrams ES ir 
valstybėse narėse, programa „InvestEU“ 
turėtų būti remiamas reikiamos 
infrastruktūros kūrimas, įskaitant smurto 
aukoms skirtas prieglaudas ir pagalbos 
telefonu linijos;

Or. en

Pakeitimas 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
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„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą. Programos 
„InvestEU“ finansavimą gaunančios 
įmonės garantijos laikotarpiu nemoka 
dividendų, neprivalomų atkarpų 
mokėjimų ir neatperka akcijų. Bet kokio 
tokios paramą gaunančios įmonės 
vadovybės nario atlygis neviršija 
fiksuotosios to nario 2019 m. gruodžio 
31 d. atlygio dalies. Asmenims, kurie 
tampa vadovybės nariais tuo metu, kai 
teikiama ši parama, arba po to, taikoma 
riba yra mažiausias bet kurio iš vadovybės 
narių fiksuotasis atlygis 2019 m. gruodžio 
31 d. Premijos ar kiti kintamieji ar 
panašūs atlygio elementai jokiomis 
aplinkybėmis nemokami;

Or. en

Pakeitimas 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 

(24) dėl COVID-19 pandemijos 
priimtomis nacionalinėmis ir 
regioninėmis izoliacijos priemonėmis ir 
nuo 2009 m. finansų krizės Europos 
Centrinio Banko vykdytos itin palankios 
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Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų 
Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 
kurso investicijų planui, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijai ir 
iniciatyvai „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

pinigų politikos sukeltos ekonominės 
krizės sąlygomis išteklių paskirstymas 
rinkoje nėra labai veiksmingas, o 
numanoma rizika labai kenkia privačių 
investicijų srautui. Tokiomis aplinkybėmis 
svarbi programos „InvestEU“ funkcija – 
mažinti projektų riziką siekiant pritraukti 
privačių lėšų – yra ypač vertinga ir turėtų 
būti sustiprinta, inter alia, siekiant šalinti 
asimetriško atsigavimo riziką;

Or. en

Pakeitimas 164
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Šiuo atžvilgiu ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti paramai MVĮ, ypač 
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etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

atsižvelgiant į moterų valdomas MVĮ, 
kurioms dažnai kyla ypatingų sunkumų, 
susijusių su galimybe gauti reikiamą 
finansavimą iš finansavimo mechanizmų 
ir institucijų, ir kurioms per ekonomikos 
gaivinimo etapą reikės didelės paramos. 
Pagal programą „InvestEU“ turėtų būti 
galima atsigavimo etape teikti be galo 
reikalingą paramą įmonėms ir kartu 
užtikrinti, kad investuotojai didelį dėmesį 
skirtų Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 
kurso investicijų planui, Europos 
skaitmeninės ateities Europos lyčių 
lygybės strategijos kūrimo strategijai ir 
iniciatyvai „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
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„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams ir ES teisės aktų, pvz., 
Europos žaliojo kurso, Europos žaliojo 
kurso investicijų plano, Reglamento dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti, 
Europos klimato teisės akto, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijos, 
programos „Europos horizontas“ užmojų, 
Renovacijos bangos strategijos, Europos 
socialinių teisių ramsčio ir iniciatyvos 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, įgyvendinimui. Dėl 
to turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
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įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

įmonėms, visų pirma MVĮ, ir kartu 
užtikrinti, kad investuotojai didelį dėmesį 
skirtų Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 
kurso investicijų planui, Paryžiaus 
susitarimui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“, teisingam perėjimui prie 
anglies junginių aspektu neutralios 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m., 
darnaus vystymosi tikslams, principui 
„nedaryti didelės žalos“ ir Europos 
socialinių teisių ramsčiui. Dėl to turėtų 
smarkiai padidėti Europos investicijų 
banko grupės, nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 167
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą finansinę 
paramą įmonėms, visų pirma MVĮ, 
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investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

veikiančioms inovacijų ir kūrybos srityse, 
kurių rizikos profilis didesnis ir kurios 
turi mažai galimybių patekti į finansų 
rinkas arba iš viso jų neturi, ir kartu 
užtikrinti, kad investuotojai didelį dėmesį 
skirtų Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 
kurso investicijų planui, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijai ir 
iniciatyvai „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų 
Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti patikimą 
Europos ekonomikos gaivinimą. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
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kurso investicijų planui, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijai ir 
iniciatyvai „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
projektus, kurie kitaip taptų 
neišnaudotomis galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms, visų pirma MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms, ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai, Naujai Europos 
pramonės strategijai, Europos strategijai 
MVĮ ir iniciatyvai „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
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remti ekonomikos atgaivinimą; skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą nederamai 
nemažinant rizikos privačiojo sektoriaus 
dalyviams;

Or. en
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Pakeitimas 171
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką ir sumažinti skirtumus 
tarp valstybių narių. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 172
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms, visų pirma MVĮ, ir kartu 
užtikrinti, kad investuotojai didelį dėmesį 
skirtų Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 
kurso investicijų planui, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijai ir 
iniciatyvai „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“. Dėl to 
turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei 
numatyta ir daug didesnis nei per 2008 m. 
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turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 
spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
visos ekonomikos atsparumą. Tik atspari, 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių interesus;

finansų krizę ir tai neišvengiamai turės 
neigiamų socialinių padarinių. Pandemijos 
protrūkis parodė, kad reikia nedelsiant ir 
veiksmingai spręsti strateginio 
pažeidžiamumo problemas siekiant 
pagerinti Sąjungos reagavimą į 
ekstremaliąsias situacijas ir mūsų 
visuomenės ir ekonomikos atsparumą ir 
tvarumą. Tik socialiniu požiūriu 
suderinta, atspari, tvari, skaitmeninė, 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių ir regionų 
interesus;

Or. en

Pakeitimas 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 
spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
visos ekonomikos atsparumą. Tik atspari, 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių interesus;

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių, 
kuriuos apsunkina Europos Centrinio 
Banko nuolat vykdoma palanki pinigų 
politika. Pandemijos protrūkis parodė, kad 
kai kuriose valstybėse narėse ir 
sektoriuose reikia spręsti strateginio 
pažeidžiamumo problemas siekiant 
pagerinti Sąjungos reagavimą į 
ekstremaliąsias situacijas ir visos 
ekonomikos atsparumą. Tik atspari, įtrauki 
ir integracinė Europos ekonomika gali 
išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas sąlygas 
atsižvelgiant ir į labiausiai nukentėjusių 
valstybių narių interesus;

Or. en
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Pakeitimas 175
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 
spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
visos ekonomikos atsparumą. Tik atspari, 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių interesus;

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 
spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
visos ekonomikos atsparumą. Tik atspari, 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių ir valstybių 
narių, kurios neturi didelių biudžeto 
pajėgumų įsikišti vykdant valstybės 
pagalbos programas, kuriomis remiamas 
jų privatusis sektorius, interesus;

Or. en

Pakeitimas 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. ES BVP sumažėjimas jau 
daug didesnis nei per 2009 m. finansų krizę 
ir tai neišvengiamai turės neigiamų 
socialinių padarinių. Pandemijos protrūkis 
parodė, kad reikia spręsti strateginio 
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spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
visos ekonomikos atsparumą. Tik atspari, 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių interesus;

pažeidžiamumo problemas siekiant 
pagerinti Sąjungos reagavimą į 
ekstremaliąsias situacijas ir visos 
ekonomikos atsparumą. Tik atspari, 
skaitmeninė, novatoriška, įtrauki ir 
integracinė Europos ekonomika gali 
išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas sąlygas 
atsižvelgiant ir į labiausiai nukentėjusių 
valstybių narių interesus;

Or. en

Pakeitimas 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) 
svarbių sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo, vaistų, medicinos reikmenų ir kitų 
atsargų gamybos ir kaupimo, reagavimo į 
sveikatos krizes pajėgumų ir civilinės 
saugos sistemos stiprinimo; ii) ypatingos 
svarbos fizinės arba virtualios 
infrastruktūros; iii) tos infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimo ir tokių pačių 
paslaugų teikimo; iv) bazinių didelio 
poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų ir 
skaitmeninių technologijų, padėtį iš esmės 
keičiančių inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant dirbtinį intelektą, blokų 
grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, laikantis Naujoje 
pramonės strategijoje nurodytų žaliosios 
ir skaitmeninės Europos prioritetų ir 
pramonės ekosistemomis pagrįsto plėtros 
modelio. Investicijų linija turėtų būti 
remiami projektai, kuriais būtų didinamas 
valstybių narių ekonomikos 
konkurencingumas, skatinamas 
verslumas ir mažinama priklausomybė 
nuo pažeidžiamų tiekimo grandinių. 
Strateginės svarbos sritys yra: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iia) 
svarbaus ankstyvo nustatymo ir suderinto 
institucinio ir ekonominio atsako 
pajėgumų reaguoti kilus krizės grėsmėms, 
taip pat skatinant verslo ir paslaugų 
tęstinumo sprendimus, skirtus ypatingos 
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kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

svarbos viešosioms ir privačiosioms 
įstaigoms ir sektoriams; iib) svarbių 
investicijų į renovacijas ir pažangių 
sprendimų integraciją į statybos sektorių, 
iic) paramos verslumo skatinimo 
sąlygoms, privačiojo sektoriaus plėtrai, 
įskaitant startuolius ir MVĮ, finansavimo, 
privatizavimo procesams, pritaikytiems 
technologinei plėtrai ir tvariai sektorių 
plėtrai; iid) investicijų ir techninės 
pagalbos skatinant verslumo įgūdžius, 
kuriant naujus startuolius, MVĮ ir šeimos 
verslo įmones bei visame žemyne kuriant 
grupių tinklus ir skaitmeninių inovacijų 
centrus; iii) tos infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimo ir tokių pačių 
paslaugų teikimo; iv) tolesnės pažangios ir 
tvarios Europos industrializacijos, 
laikantis Naujoje pramonės strategijoje 
nurodytų žaliosios ir skaitmeninės 
Europos prioritetų ir pramonės 
ekosistemomis pagrįsto plėtros modelio, 
skatinimas bazinių didelio poveikio, 
transformatyviųjų, žaliųjų ir skaitmeninių 
technologijų, padėtį iš esmės keičiančių 
inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai priemonėmis, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
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sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pakeitimas 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
bei apsaugos priemonių gamybos ir 
kaupimo, tvarios ir etiškos su krize 
susijusių produktų gamybos, viešųjų 
pirkimų, valdymo ir neišimtinių licencijų 
teikimo skatinimo, kartu su kitomis 
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techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė 
turėtų būti valstybėje narėje ir jie turėtų 
vykdyti veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis 
jų veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Sąjungos priemonėmis užtikrinant jų 
įperkamumą, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos, 
grindžiamos per sveikatos krizes būtinų 
produktų plačiu prieinamumu ir 
įperkamumu, stiprinimo; ii) ypatingos 
svarbos fizinės arba virtualios 
infrastruktūros; iii) tos infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimas ir paslaugų 
teikimas; bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant etikos standartus 
atitinkantį, dirbtinį intelektą, paskirstytojo 
registro technologijas, programinę įrangą, 
robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio debesijos 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, visų pirma skirtas 
jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
strategijai, stoginių saulės energijos 
įrenginių strategijai ir Renovacijos 
bangos strategijai įgyvendinti, energijos 
kaupimo technologijas, įskaitant baterijas, 
darniojo transporto technologijas, 
ekologiško vandenilio ir kuro elementų 
prietaikas, netaršias pramonės 
technologijas, pvz., plieno gamybą 
neišmetant anglies dioksido, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinio informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
perdirbimo ir gamybos objektai Europos 
Sąjungoje; vi) ypač svarbių išteklių tiekimo 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekių, 
apibrėžtų Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte, 



PE657.232v01-00 146/368 AM\1212517LT.docx

LT

civiliniai komponentai, laikantis visų 
paskesnių peržiūrų ir teisės aktų. 
Galutiniai gavėjai turėtų būti priėmė 
privalomus perėjimo prie tvarios 
ekonominės veiklos planus, jų registruota 
buveinė turėtų būti valstybėje narėje, jie 
neturėtų turėti patronuojamųjų įmonių, 
kurios iš tiesų nevykdo ekonominės 
veiklos į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą 
įtrauktoje šalyje ir jie turėtų vykdyti veiklą 
Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų veiklos, 
susijusios su darbuotojais, gamyba, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
arba kita verslo veikla, turėtų būti vykdoma 
Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo. Skirstant 
finansinį paketą visų pirma turėtų būti 
užtikrinta parama projektams, kurie 
trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiais padeda gelbėti gyvybes;

Or. en

Pakeitimas 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
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sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 

sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
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grandinių diversifikavimo; grandinių diversifikavimo.
Pagal Komisijos rekomendaciją C 
(2020)4885 final gavėjai, kurie naudojasi 
mokumo palaikymo linija, negali: a) būti 
rezidentai mokesčių tikslais arba 
įregistruoti pagal jurisdikcijų, įtrauktų į 
ES nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų sąrašą, įstatymus; b) 
būti tiesiogiai arba netiesiogiai 
kontroliuojamas akcininkų jurisdikcijose, 
įtrauktose į ES nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, 
įskaitant tikrąjį savininką, kaip apibrėžta 
Direktyvos (ES) 2015/849**** 3 
straipsnio (6) punkte; c) tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti 
patronuojamąsias įmones arba savo 
nuolatines jurisdikcijas; d) turėti bendros 
nuosavybės su bendrovėmis jurisdikcijose, 
įtrauktose į ES nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
ES klimato ir aplinkos tikslus, visų pirma 
klimato neutralizavimo iki 2050 m. tikslą, 
skaitmeninę pertvarką ir atsparumo 
didinimą šiose srityse: i) svarbių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo, vaistų, 
medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
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tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
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grandinių diversifikavimo. Remiantis šiuo 
reglamentu, veikla, kuria nesiekiama 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso klimato ir aplinkos 
tikslų, visų pirma poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. tikslo ir pagal 
Reglamentą XXXX/XX (Europos klimato 
teisės aktas) nustatytų tikslų, arba 
nesilaikoma principo „nedaryti didelės 
žalos“ kriterijų, kurie nustatyti 
Reglamente 2020/852 [Reglamentas dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo nustatytų būtiniausių apsaugos 
priemonių (ES Taksonomijos 
reglamentas)], neturėtų atitikti 
reikalavimų paramai gauti;

Or. en

Pakeitimas 181
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) 
veiklos, kuria prisidedama siekiant 
aplinkos tikslų, atitinkančių ES 
Taksonomijos reglamentą ir principą 
„nedaryti didelės žalos“; ii) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; iii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iv) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
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investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

ir tokių pačių paslaugų teikimo; v) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; vi) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vii) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; viii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en
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Pakeitimas 182
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios arba intelektine 
nuosavybe pagrįstos infrastruktūros, pvz., 
infrastruktūra audiovizualinio turinio 
kūrimo ir platinimo srityje; iii) tos 
infrastruktūros eksploatavimui ir techninei 
priežiūrai būtinų prekių tiekimo ir tokių 
pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių didelio 
poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų ir 
skaitmeninių technologijų, padėtį iš esmės 
keičiančių inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant dirbtinį intelektą, blokų 
grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 



AM\1212517LT.docx 153/368 PE657.232v01-00

LT

medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pakeitimas 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
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sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, visuomenės sveikatos 
priežiūros sistemų reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu tvariai 
Sąjungos ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės ir visos ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
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turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pakeitimas 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių tiesioginė ar 
netiesioginė veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į žaliąją 
ir skaitmeninę pertvarkas ir atsparumo 
didinimą šiose srityse: i) svarbių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo, vaistų, 
medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
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energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo ir stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 185
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
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parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iii) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 

parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų ir vakcinų, medicinos reikmenų ir 
kitų atsargų gamybos ir kaupimo, 
reagavimo į sveikatos krizes pajėgumų ir 
civilinės saugos sistemos stiprinimo; ii) 
ypatingos svarbos fizinės arba virtualios 
infrastruktūros; iii) tos infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimo ir tokių pačių 
paslaugų teikimo; iv) bazinių didelio 
poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų ir 
skaitmeninių technologijų, padėtį iš esmės 
keičiančių inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant dirbtinį intelektą, blokų 
grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbios 
technologijos ir ištekliai, pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
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būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti 
veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų 
veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pakeitimas 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus;

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus, kurie 
atitinka Sąjungos klimato ir aplinkos 
tikslus, ypatingai atsižvelgiant į 
Reglamentą dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti, ir didesnį jų 
įgyvendinimo skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 187
Clotilde Armand
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus;

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus, ypač tuos, 
kuriais siekiama panaikinti Rytų ir 
Vakarų ES valstybių narių ekonominės 
plėtros skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 188
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus;

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas, jeigu ji nekelia grėsmės 
Sąjungos vientisumui, stabilumui ar 
gynybos interesams. Be to, pagal 
strateginių Europos investicijų liniją visų 
pirma turėtų būti galima remti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus;

Or. en
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Pakeitimas 189
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus;

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuria laikomasi principo 
„nedaryti didelės žalos“, ir kuriems reikėtų 
ilgalaikių investicijų arba kuriems 
taikomas tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmas. Be to, pagal 
strateginių Europos investicijų liniją visų 
pirma turėtų būti galima remti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus;

Or. en

Pakeitimas 190
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Sąjungos finansavimo iš 
„InvestEU“ fondo, visų pirma strateginės 
Europos investicijų linijos ir pagal ją 
nustatytų strateginių prioritetų, 
matomumas turėtų būti užtikrintas 
vykdant veiksmingą komunikaciją, 
pabrėžiant Sąjungos finansuojamus 
veiksmus ir rezultatus, kad programos 
„InvestEU“ teikiama Sąjungos pridėtinė 
vertė būtų tinkamai skatinama kaip 
ekonomikos atsigavimo dalis;

Or. en
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Pakeitimas 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) dėl pasaulinio COVID-19 
protrūkio ir jo poveikio žmonių gyvenimui 
svarbu įtraukti strateginę Europos 
investicijų liniją. Pagal ją turėtų būti 
skatinamas ekonomikos atsigavimas ir 
didinamas atsparumas, kartu užtikrinant 
griežtą visų pagal programą „InvestEU“ 
remiamų investicijų papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 193
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kurse ir Europos žaliojo kurso investicijų 
plane, reikėtų sukurti Teisingos 
pertvarkos mechanizmą, kad būtų 
likviduoti ES poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. ir Sąjungos 
naujo 2030 m. klimato tikslo 
įgyvendinimo socialiniai, ekonominiai ir 
aplinkosauginiai padariniai. 
Mechanizmas turėtų būti sutelktas į 
pertvarkos labiausiai paveiktus regionus 
ir sektorius, atsižvelgiant į jų 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
įskaitant anglį, durpes ir degiuosius 
skalūnus, arba į šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis taršius pramonės 
procesus, kurių pajėgumai finansuoti 
reikiamas investicijas yra mažesni. Jį 
turėtų sudaryti trys ramsčiai: Teisingos 
pertvarkos fondas, speciali teisingos 
pertvarkos sistema pagal programą 
„InvestEU“ ir viešojo sektoriaus paskolų 
priemonė, skirta papildomoms 
investicijoms susijusiems regionams 
sutelkti;

Or. en

Pakeitimas 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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 
kurse1a ir Europos žaliojo kurso 
investicijų plane1b, reikėtų sukurti 
Teisingos pertvarkos mechanizmą, kad 
būtų likviduoti ES 2030 m. klimato tikslo 
ir Sąjungos poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. tikslo 
įgyvendinimo socialiniai, ekonominiai ir 
aplinkosauginiai padariniai. Šį 
mechanizmą sudaro trys ramsčiai: 
Teisingos pertvarkos fondas (1 ramstis), 
speciali teisingos pertvarkos sistema pagal 
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programą „InvestEU“ (2 ramstis) ir 
viešojo sektoriaus paskolų priemonė (3 
ramstis); jie turėtų būti sutelkti į žaliosios 
pertvarkos labiausiai paveiktus regionus, 
kurių pajėgumai finansuoti reikiamas 
investicijas yra mažesni. pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti teikiama 
parama teisingos pertvarkos regionams 
naudingų investicijų skatinimui finansuoti;

_________________
1a COM(2019)640 final.
1b COM(2020)21.

Or. en

Pakeitimas 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

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) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti, ypatingą dėmesį 
skiriant regionams, kuriems kyla didesnių 
socialinės ir ekonominės pertvarkos 
sunkumų, atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, Europos žaliojo kurso investicijų 
planą ir Teisingos pertvarkos 
mechanizmo kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 196
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti. Atliekant vertinimą, 
ar konkrečioje geografinėje vietovėje 
vykdoma ne per daug programos veiksmų, 
nereikėtų atsižvelgti į tokias investicijas;

Or. en

Pakeitimas 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama finansinė parama 
teisingos pertvarkos regionams ir 
ekonominei veiklai naudingų investicijų 
skatinimui; taip pat galimybei 
atitinkamiems regionams gauti specialiąją 
„InvestEU“ konsultacijų centro techninę 
pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti, net kai remiami 
projektai nėra vykdomi šiuose regionuose, 
jeigu jie svarbūs skatinant pertvarką šiose 
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teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 199
Clotilde Armand

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) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti. Ex ante mokslinis 
vertinimas ir konsultacijos su vietos 
suinteresuotaisiais atstovais yra labai 
svarbūs tam, kad būtų įgyvendinti 
„InvestEU“ tikslai;

Or. en

Pakeitimas 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti, visų pirma energijos 
vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos srityje;

Or. en

Pakeitimas 201
Enikő Győri
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) 2020 m. sausio 14 d. Komisija 
priėmė pasiūlymą dėl Teisingos 
pertvarkos fondo įsteigimo. Kad būtų 
patikimiau vykdomas Fondo 
programavimas ir įgyvendinimas, pagal 
Reglamento [TPF reglamentas] [7] 
straipsnį valstybės narės parengtuose 
teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose turėtų būti išdėstyti svarbiausi 
pertvarkos proceso žingsniai ir 
tvarkaraštis ir turėtų būti nustatytos 
teritorijos, kurios labiausiai nukentėjo 
nuo perėjimo prie klimato požiūriu 
neutralaus poveikio ekonomikos ir kurių 
pajėgumai spręsti su pertvarka susijusius 
sunkumus yra mažesni;

Or. en

Pakeitimas 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) kada būtų įgyvendintas antrasis 
Teisingos pertvarkos mechanizmo fondas, 
reikėtų pagal „InvestEU“ sukurti 
horizontaliąją specialiąją visų politikos 
linijų teisingos pertvarkos sistemą. Pagal 
šią sistemą finansavimas teikiamas 
papildomiems poreikiams remti regionus, 
kurie nustatyti pagal Reglamento [TPF 
reglamentas] [7] straipsnį parengtuose ir 
Komisijos patvirtintuose teritoriniuose 
teisingos pertvarkos planuose;

Or. en
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Pakeitimas 203
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) reikėtų pagal „InvestEU“ sukurti 
specialiąją horizontaliąją visų politikos 
linijų teisingos pertvarkos sistemą. Tai – 
antrasis Teisingo pertvarkos mechanizmo 
ramstis, kuriuo remiamos papildomos 
investicijos, kurios gali būti naudingos 
visiems teritoriniuose teisingos pertvarkos 
planuose nurodytiems regionams. Pagal 
šią sistemą naudojant įvairius finansinius 
produktus turėtų būti sudarytos galimybės 
investuoti į įvairius projektus, 
atsižvelgiant į investicijų tinkamumą 
pagal „Invest EU“. Teisingos pertvarkos 
planuose nustatytuose regionuose 
vykdomi projektai arba tiems regionams 
naudingi projektai, net kai jie patys 
nevykdomi regionuose, gali naudotis šia 
sistema, tačiau tik tais atvejais, kai ne 
teisingos pertvarkos regionams teikiamas 
finansavimas svarbus pertvarkai tuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kiekvieną politikos liniją turėtų 
sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 
valstybių narių skyrius. ES skyrius turėtų 
padėti proporcingai spręsti Sąjungos masto 
arba valstybei narei būdingas rinkos 

(31) kiekvieną politikos liniją turėtų 
sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 
valstybių narių skyrius. ES skyrius turėtų 
padėti proporcingai spręsti Sąjungos masto 
arba valstybei narei būdingas rinkos 
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nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas. 
Remiamos operacijos turėtų turėti aiškią 
Sąjungos pridėtinę vertę. Laikantis 
susitarimo dėl įnašo, valstybių narių 
skyriuje valstybėms narėms ir jose 
veikiančioms regionų valdžios 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
savo pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdomų fondų išteklių dalį skirti 
ES garantijos atidėjiniams ir naudoti ES 
garantiją finansavimo ar investavimo 
operacijoms, siekiant spręsti konkrečias 
rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas jų pačių 
teritorijoje, įskaitant pažeidžiamus ir 
atokius regionus, tokius kaip atokiausi 
Sąjungos regionai, kad būtų pasiekti pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomų 
fondų tikslai. „InvestEU“ fondo lėšomis 
per ES arba valstybių narių skyrius 
remiamos operacijos neturėtų dubliuoti ar 
išstumti privačiojo finansavimo arba 
iškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje;

nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas. 
Remiamos operacijos turėtų turėti aiškią 
Sąjungos pridėtinę vertę. Laikantis 
susitarimo dėl įnašo, valstybių narių 
skyriuje valstybėms narėms ir jose 
veikiančioms regionų valdžios 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
savo pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdomų fondų išteklių dalį skirti 
ES garantijos atidėjiniams ir naudoti ES 
garantiją finansavimo ar investavimo 
operacijoms, siekiant spręsti konkrečias 
rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas jų pačių 
teritorijoje, įskaitant pažeidžiamus ir 
atokius regionus, tokius kaip atokiausi 
Sąjungos regionai, kad būtų pasiekti pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomų 
fondų tikslai. Be to, į pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę vykdomus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
gali būti įtraukti papildomi įnašai į 
valstybių narių skyrių. „InvestEU“ fondo 
lėšomis per ES arba valstybių narių skyrius 
remiamos operacijos neturėtų dubliuoti ar 
išstumti privačiojo finansavimo arba 
iškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Kad pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę būtų teikiamas 
finansavimas valstybių narių skyriams užpildyti, reikia, kad tai būtų numatyta valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose ir atitiktų Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės reglamento tikslus.

Pakeitimas 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(32) valstybių narių skyrius turėtų būti 
sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 
garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 
galima naudoti pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšas. 
Tokia galimybė padidintų Sąjungos 
garantijos pridėtinę vertę, nes ja teikiama 
parama būtų skiriama platesniam 
finansavimo gavėjų ratui bei didesniam 
projektų skaičiui ir būtų taikomos 
įvairesnės priemones, kuriomis siekiama 
pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valdomų fondų tikslų, kartu užtikrinant 
nuoseklų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
rizikos valdymą įgyvendinant ES garantiją 
taikant netiesioginio valdymo principą. 
Sąjunga turėtų teikti garantijas finansavimo 
ir investavimo operacijoms, numatytoms 
Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 
sudarytais valstybių narių skyriaus 
susitarimais dėl garantijų. Pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomi 
fondai turėtų suteikti garantijos atidėjinius, 
taikydami atidėjinių normą, nustatytą 
Komisijos ir nurodytą su valstybe nare 
pasirašytame susitarime dėl įnašo, 
atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
atitinkamus tikėtinus nuostolius. Valstybė 
narė prisiimtų nuostolius, kurie viršytų 
tikėtinus nuostolius, Sąjungai suteikdama 
kompensacinę garantiją. Dėl tokios tvarkos 
su kiekviena valstybe nare, savanoriškai 
pasirinkusia tokį variantą, turėtų būti 
susitarta bendruoju susitarimu dėl įnašo. 
Susitarimas dėl įnašo turėtų apimti vieną 
arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 
garantijų, kurie turės būti įgyvendinti 
atitinkamoje valstybėje narėje remiantis 
„InvestEU“ fondo taisyklėmis, taip pat 
visus regioninius rezervavimus. Kad 
atidėjinių normą būtų galima nustatyti 
kiekvienu konkrečiu atveju, reikia nukrypti 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/104630 (Finansinio reglamento) 
211 straipsnio 1 dalies. Laikantis šios 
tvarkos taip pat nustatomos bendros 
taisyklės dėl biudžeto garantijų, remiamų 
centralizuotai arba pagal pasidalijamojo 

(32) valstybių narių skyrius turėtų būti 
sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 
garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 
galima naudoti pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšas 
arba papildomus pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę nustatytus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įnašus. Tokia galimybė padidintų Sąjungos 
garantijos pridėtinę vertę, nes ja teikiama 
parama būtų skiriama platesniam 
finansavimo gavėjų ratui bei didesniam 
projektų skaičiui ir būtų taikomos 
įvairesnės priemones, kuriomis siekiama 
pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valdomų fondų tikslų, kartu užtikrinant 
nuoseklų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
rizikos valdymą įgyvendinant ES garantiją 
taikant netiesioginio valdymo principą. 
Sąjunga turėtų teikti garantijas finansavimo 
ir investavimo operacijoms, numatytoms 
Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 
sudarytais valstybių narių skyriaus 
susitarimais dėl garantijų. Pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomi 
fondai turėtų suteikti garantijos atidėjinius, 
taikydami atidėjinių normą, nustatytą 
Komisijos ir nurodytą su valstybe nare 
pasirašytame susitarime dėl įnašo, 
atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
atitinkamus tikėtinus nuostolius. Valstybė 
narė prisiimtų nuostolius, kurie viršytų 
tikėtinus nuostolius, Sąjungai suteikdama 
kompensacinę garantiją. Dėl tokios tvarkos 
su kiekviena valstybe nare, savanoriškai 
pasirinkusia tokį variantą, turėtų būti 
susitarta bendruoju susitarimu dėl įnašo. 
Susitarimas dėl įnašo turėtų apimti vieną 
arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 
garantijų, kurie turės būti įgyvendinti 
atitinkamoje valstybėje narėje remiantis 
„InvestEU“ fondo taisyklėmis, taip pat 
visus regioninius rezervavimus. Kad 
atidėjinių normą būtų galima nustatyti 
kiekvienu konkrečiu atveju, reikia nukrypti 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/104630 (Finansinio reglamento) 
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valdymo principą valdomų fondų lėšomis; 
taip būtų palengvinamas jų derinimas;

211 straipsnio 1 dalies. Laikantis šios 
tvarkos taip pat nustatomos bendros 
taisyklės dėl biudžeto garantijų, remiamų 
centralizuotai arba papildomais pagal 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę nustatytais 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų įnašais; taip būtų 
palengvinamas jų derinimas;

_________________ _________________
30 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012, OL L 193, 
2018 7 30, p. 1.

30 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012, OL L 193, 
2018 7 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Kad pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę būtų teikiamas 
finansavimas valstybių narių skyriams, reikia, kad tai būtų numatyta valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose ir atitiktų Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės reglamento tikslus.

Pakeitimas 206
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybių narių skyrius turėtų būti 
sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 
garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 
galima naudoti pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšas. 

(32) valstybių narių skyrius turėtų būti 
sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 
garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 
galima naudoti pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšas. 
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Tokia galimybė padidintų Sąjungos 
garantijos pridėtinę vertę, nes ja teikiama 
parama būtų skiriama platesniam 
finansavimo gavėjų ratui bei didesniam 
projektų skaičiui ir būtų taikomos 
įvairesnės priemones, kuriomis siekiama 
pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valdomų fondų tikslų, kartu užtikrinant 
nuoseklų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
rizikos valdymą įgyvendinant ES garantiją 
taikant netiesioginio valdymo principą. 
Sąjunga turėtų teikti garantijas finansavimo 
ir investavimo operacijoms, numatytoms 
Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 
sudarytais valstybių narių skyriaus 
susitarimais dėl garantijų. Pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomi 
fondai turėtų suteikti garantijos atidėjinius, 
taikydami atidėjinių normą, nustatytą 
Komisijos ir nurodytą su valstybe nare 
pasirašytame susitarime dėl įnašo, 
atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
atitinkamus tikėtinus nuostolius. Valstybė 
narė prisiimtų nuostolius, kurie viršytų 
tikėtinus nuostolius, Sąjungai suteikdama 
kompensacinę garantiją. Dėl tokios tvarkos 
su kiekviena valstybe nare, savanoriškai 
pasirinkusia tokį variantą, turėtų būti 
susitarta bendruoju susitarimu dėl įnašo. 
Susitarimas dėl įnašo turėtų apimti vieną 
arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 
garantijų, kurie turės būti įgyvendinti 
atitinkamoje valstybėje narėje remiantis 
„InvestEU“ fondo taisyklėmis, taip pat 
visus regioninius rezervavimus. Kad 
atidėjinių normą būtų galima nustatyti 
kiekvienu konkrečiu atveju, reikia nukrypti 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/104630 (Finansinio reglamento) 
211 straipsnio 1 dalies. Laikantis šios 
tvarkos taip pat nustatomos bendros 
taisyklės dėl biudžeto garantijų, remiamų 
centralizuotai arba pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšomis; 
taip būtų palengvinamas jų derinimas;

Tokia galimybė padidintų Sąjungos 
garantijos pridėtinę vertę, nes ja teikiama 
parama būtų skiriama platesniam 
finansavimo gavėjų ratui bei didesniam 
projektų skaičiui ir būtų taikomos 
įvairesnės priemones, kuriomis siekiama 
pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valdomų fondų tikslų, kartu užtikrinant 
nuoseklų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
rizikos valdymą įgyvendinant ES garantiją 
taikant netiesioginio valdymo principą. 
Sąjunga turėtų teikti garantijas finansavimo 
ir investavimo operacijoms, numatytoms 
Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 
sudarytais valstybių narių skyriaus 
susitarimais dėl garantijų. Pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomi 
fondai turėtų suteikti garantijos atidėjinius, 
taikydami atidėjinių normą, nustatytą 
Komisijos ir nurodytą su valstybe nare 
pasirašytame susitarime dėl įnašo, 
atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
atitinkamus tikėtinus nuostolius ir į 
skirtingą kiekvienos valstybės narės 
socialinę ir ekonominę padėtį. Valstybė 
narė prisiimtų nuostolius, kurie viršytų 
tikėtinus nuostolius, Sąjungai suteikdama 
kompensacinę garantiją. Dėl tokios tvarkos 
su kiekviena valstybe nare, savanoriškai 
pasirinkusia tokį variantą, turėtų būti 
susitarta bendruoju susitarimu dėl įnašo. 
Susitarimas dėl įnašo turėtų apimti vieną 
arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 
garantijų, kurie turės būti įgyvendinti 
atitinkamoje valstybėje narėje remiantis 
„InvestEU“ fondo taisyklėmis, taip pat 
visus regioninius rezervavimus. Kad 
atidėjinių normą būtų galima nustatyti 
kiekvienu konkrečiu atveju, reikia nukrypti 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/104630 (Finansinio reglamento) 
211 straipsnio 1 dalies. Laikantis šios 
tvarkos taip pat nustatomos bendros 
taisyklės dėl biudžeto garantijų, remiamų 
centralizuotai arba pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšomis; 
taip būtų palengvinamas jų derinimas;
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_________________ _________________
30 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012, OL L 193, 
2018 7 30, p. 1.

30 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012, OL L 193, 
2018 7 30, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) turėtų būti sudaryta Komisijos ir 
EIB grupės partnerystė, grindžiama 
atitinkamomis kiekvieno partnerio 
stipriosiomis pusėmis, kad būtų 
užtikrintas didžiausias politikos poveikis, 
diegimo veiksmingumas, tinkama 
biudžeto ir rizikos valdymo priežiūra; ja 
turėtų būti remiama veiksminga ir įtrauki 
tiesioginė prieiga prie ES garantijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) turėtų būti sudaryta Komisijos ir 
EIB grupės partnerystė, grindžiama 
atitinkamomis kiekvieno partnerio 
stipriosiomis pusėmis, kad būtų užtikrintas 
didžiausias politikos poveikis, diegimo 
veiksmingumas, tinkama biudžeto ir 
rizikos valdymo priežiūra; ja turėtų būti 
remiama veiksminga ir įtrauki tiesioginė 
prieiga prie ES garantijos;

(33) turėtų būti sudaryta Komisijos ir 
EIB grupės partnerystė, grindžiama 
atitinkamomis kiekvieno partnerio 
stipriosiomis pusėmis, kad būtų užtikrintas 
didžiausias politikos poveikis, diegimo 
veiksmingumas, tinkama biudžeto ir 
rizikos valdymo priežiūra; ja turėtų būti 
remiama veiksminga ir įtrauki tiesioginė 
prieiga prie ES garantijos. EIB turėtų 
nedelsdamas savo skolinimo transporto 
sektoriui politiką visiškai suderinti su 
Europos žaliuoju kursu apkritai ir 
konkrečiai su ES klimato tikslais;

Or. en

Pakeitimas 209
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad per Europos investicijų fondą 
(EIF) galėtų nukreipti paramą Europos 
ekonomikai, Komisijai reikėtų suteikti 
galimybę prisidėti prie fondo kapitalo 
galimo didinimo (vieną ar kelis kartus), 
kad fondas galėtų toliau remti Europos 
ekonomiką ir jos atsigavimą. Sąjunga 
turėtų būti pajėgi išlaikyti jai tenkančią 
bendrą EIF kapitalo dalį, tinkamai 
atsižvelgiant į finansines pasekmes. Tuo 
tikslu 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje būtina numatyti 
pakankamą finansinį paketą;

(34) kad per Europos investicijų fondą 
(EIF) galėtų nukreipti paramą Europos 
ekonomikai, Komisijai reikėtų suteikti 
galimybę prisidėti prie fondo kapitalo 
galimo didinimo (vieną ar kelis kartus), 
kad fondas galėtų toliau remti Europos 
ekonomiką ir jos žaliąjį atsigavimą. 
Sąjunga turėtų būti pajėgi išlaikyti jai 
tenkančią bendrą EIF kapitalo dalį, 
tinkamai atsižvelgiant į finansines 
pasekmes. Tuo tikslu 2021–2027 m. 
daugiametėje finansinėje programoje 
būtina numatyti pakankamą finansinį 
paketą;

Or. en

Pakeitimas 210
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių nuomonių atitinkamai dėl 
investavimo gairių, klimato stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų; vėliau 
įgyvendinantieji partneriai turėtų dalyvauti 
programos „InvestEU“ patariamosios ir 
valdančiosios tarybų veikloje;

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių bei kitų suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas ir pilietinę visuomenę, 
nuomonių atitinkamai dėl investavimo 
gairių, klimato stebėjimo sistemos, 
tvarumo patikros gairių dokumentų bei 
bendrų metodikų, įskaitant gamtinio 
kapitalo apskaitą ir gyvavimo ciklo 
analizę; vėliau įgyvendinantieji partneriai 
turėtų dalyvauti programos „InvestEU“ 
patariamosios ir valdančiosios tarybų 
veikloje;

Or. en

Pakeitimas 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių nuomonių atitinkamai dėl 
investavimo gairių, klimato stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų; vėliau 
įgyvendinantieji partneriai turėtų dalyvauti 
programos „InvestEU“ patariamosios ir 
valdančiosios tarybų veikloje;

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių bei kitų suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas ir pilietinę visuomenę, 
nuomonių atitinkamai dėl investavimo 
gairių, klimato ir aplinkos stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų; vėliau 
įgyvendinantieji partneriai turėtų dalyvauti 
programos „InvestEU“ patariamosios ir 
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valdančiosios tarybų veikloje;

Or. en

Pakeitimas 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių nuomonių atitinkamai dėl 
investavimo gairių, klimato stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų; vėliau 
įgyvendinantieji partneriai turėtų dalyvauti 
programos „InvestEU“ patariamosios ir 
valdančiosios tarybų veikloje;

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių nuomonių atitinkamai dėl 
investavimo gairių, klimato stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų ir 
poveikio užimtumui ir darbo vietoms; 
vėliau įgyvendinantieji partneriai turėtų 
dalyvauti programos „InvestEU“ 
patariamosios ir valdančiosios tarybų 
veikloje;

Or. en

Pakeitimas 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių nuomonių atitinkamai dėl 
investavimo gairių, klimato stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų; vėliau 

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
partnerių nuomonių atitinkamai dėl 
investavimo gairių, klimato stebėjimo 
sistemos, tvarumo patikros gairių 
dokumentų bei bendrų metodikų ir 
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įgyvendinantieji partneriai turėtų dalyvauti 
programos „InvestEU“ patariamosios ir 
valdančiosios tarybų veikloje;

poveikio užimtumui ir darbo vietoms; 
vėliau įgyvendinantieji partneriai turėtų 
dalyvauti programos „InvestEU“ 
patariamosios ir valdančiosios tarybų 
veikloje;

Or. en

Pakeitimas 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) „InvestEU“ fondas turėtų būti 
atviras įnašams iš trečiųjų valstybių, kurios 
yra Europos laisvosios prekybos 
asociacijos narės, stojančiosios valstybės, 
šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės, šalys, kurioms taikoma 
kaimynystės politika, ir kitos šalys, 
remiantis Sąjungos ir tų šalių nustatytomis 
sąlygomis. Tai turėtų sudaryti sąlygas 
nuolatiniam bendradarbiavimui, kai 
tikslinga, su atitinkamomis šalimis, visų 
pirma, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei 
MVĮ srityse;

(36) „InvestEU“ fondas turėtų būti 
atviras įnašams iš trečiųjų valstybių, kurios 
yra Europos laisvosios prekybos 
asociacijos narės, stojančiosios valstybės, 
šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės, šalys, kurioms taikoma 
kaimynystės politika, ir kitos šalys, 
remiantis Sąjungos ir tų šalių nustatytomis 
sąlygomis. Bendradarbiavimas ir parama 
taip pat turėtų būti užtikrinami siekiant 
sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir padidinti prieigą prie 
atsinaujinančiosios energijos išteklių, taip 
pat laikantis DVT remti prieigą prie 
mokslo, technologijų ir inovacijų. Tai 
turėtų sudaryti sąlygas nuolatiniam 
bendradarbiavimui, kai tikslinga, su 
atitinkamomis šalimis, visų pirma, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bei MVĮ 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
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36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) „InvestEU“ fondas turėtų būti 
atviras įnašams iš trečiųjų valstybių, kurios 
yra Europos laisvosios prekybos 
asociacijos narės, stojančiosios valstybės, 
šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės, šalys, kurioms taikoma 
kaimynystės politika, ir kitos šalys, 
remiantis Sąjungos ir tų šalių 
nustatytomis sąlygomis. Tai turėtų sudaryti 
sąlygas nuolatiniam bendradarbiavimui, 
kai tikslinga, su atitinkamomis šalimis, 
visų pirma, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bei MVĮ srityse;

(36) „InvestEU“ fondas turėtų būti 
atviras įnašams iš trečiųjų valstybių, kurios 
yra Europos laisvosios prekybos 
asociacijos narės ir stojančios valstybės. 
Tai turėtų sudaryti sąlygas nuolatiniam 
bendradarbiavimui, kai tikslinga, su 
atitinkamomis šalimis, visų pirma, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bei MVĮ 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) numatoma, kad ES garantija, kuri 
Sąjungos lygmeniu sudaro 
75 153 850 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis), visoje Sąjungoje sutelks 
daugiau kaip 1 000 000 000 000 EUR 
papildomų investicijų ir turėtų būti 
preliminariai paskirstyta pagal politikos 
linijas. Tačiau strateginių Europos 
investicijų linijai turėtų būti numatyta 
atskira ES garantijos dalis;

(38) numatoma, kad ES garantija, kuri 
Sąjungos lygmeniu sudaro 
25 000 000 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis), visoje Sąjungoje sutelks 
papildomų investicijų ir turėtų būti 
preliminariai paskirstyta pagal politikos 
linijas;

Or. en

Pakeitimas 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
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38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) numatoma, kad ES garantija, kuri 
Sąjungos lygmeniu sudaro 
75 153 850 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis), visoje Sąjungoje sutelks 
daugiau kaip 1 000 000 000 000 EUR 
papildomų investicijų ir turėtų būti 
preliminariai paskirstyta pagal politikos 
linijas. Tačiau strateginių Europos 
investicijų linijai turėtų būti numatyta 
atskira ES garantijos dalis;

(38) numatoma, kad ES garantija, kuri 
Sąjungos lygmeniu sudaro 
80 523 320 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis), visoje Sąjungoje sutelks 
daugiau kaip 1 071 000 000 000 EUR 
papildomų investicijų ir turėtų būti 
preliminariai paskirstyta pagal politikos 
linijas. Tačiau strateginių Europos 
investicijų linijai turėtų būti numatyta 
atskira ES garantijos dalis;

Or. en

Pakeitimas 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) ES garantiją, kuria grindžiamas 
„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 
įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 
įgyvendinančiuosius partnerius, kurie, kai 
taikytina, bendradarbiauja su finansų 
tarpininkais ir galutiniais gavėjais. 
Įgyvendinančiųjų partnerių atranka turėtų 
vykti skaidriai ir užtikrinant, kad nebūtų 
interesų konflikto. Susitarimą dėl 
garantijos, kuriuo paskirstomi „InvestEU“ 
fondo garantijos teikimo pajėgumai, 
Komisija turėtų sudaryti su kiekvienu 
įgyvendinančiuoju partneriu, kad paremtų 
jo finansavimo ir investavimo operacijas, 
atitinkančias „InvestEU“ fondo tinkamumo 
kriterijus ir tikslus. Su ES garantija 
susijusios rizikos valdymas neturėtų 
varžyti įgyvendinančiųjų partnerių 
galimybių tiesiogiai naudotis ES garantija. 
Kai ES skyriaus garantija suteikiama 
įgyvendinantiesiems partneriams, jie turėtų 

(40) ES garantiją, kuria grindžiamas 
„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 
įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 
įgyvendinančiuosius partnerius, kurie, kai 
taikytina, bendradarbiauja su finansų 
tarpininkais ir galutiniais gavėjais. 
Įgyvendinančiųjų partnerių atranka turėtų 
vykti skaidriai ir užtikrinant, kad nebūtų 
interesų konflikto. Susitarimą dėl 
garantijos, kuriuo paskirstomi „InvestEU“ 
fondo garantijos teikimo pajėgumai, 
Komisija turėtų sudaryti su kiekvienu 
įgyvendinančiuoju partneriu, kad paremtų 
jo finansavimo ir investavimo operacijas, 
atitinkančias „InvestEU“ fondo tinkamumo 
kriterijus ir tikslus. Su ES garantija 
susijusios rizikos valdymas neturėtų 
varžyti įgyvendinančiųjų partnerių 
galimybių tiesiogiai naudotis ES garantija. 
Kai ES skyriaus garantija suteikiama 
įgyvendinantiesiems partneriams, jie turėtų 
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būti visapusiškai atsakingi už visą 
investavimo procesą ir už finansavimo ar 
investavimo operacijų išsamų patikrinimą. 
Iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
projektai, kurių rizikos profilis paprastai 
yra didesnis nei projektų, remiamų vykdant 
įprastas įgyvendinančiųjų partnerių 
operacijas, ir kurių nebūtų buvę galima 
vykdyti tuo laikotarpiu, per kurį galima 
pasinaudoti ES garantija, arba kurių nebūtų 
buvę galima vykdyti tokiu pačiu mastu 
naudojant kitų viešųjų ar privačiųjų šaltinių 
lėšas be „InvestEU“ fondo paramos. 
Tačiau papildomumo kriterijui, 
susijusiam su finansavimo ir investavimo 
operacijomis, vykdomomis pagal 
strateginių Europos investicijų liniją, gali 
būti taikomos specialios sąlygos, kylančios 
iš jos tikslo;

būti visapusiškai atsakingi už visą 
investavimo procesą ir už finansavimo ar 
investavimo operacijų išsamų patikrinimą. 
Iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
projektai, kurių rizikos profilis paprastai 
yra didesnis nei projektų, remiamų vykdant 
įprastas įgyvendinančiųjų partnerių 
operacijas, ir kurių nebūtų buvę galima 
vykdyti tuo laikotarpiu, per kurį galima 
pasinaudoti ES garantija, arba kurių nebūtų 
buvę galima vykdyti tokiu pačiu mastu 
naudojant kitų viešųjų ar privačiųjų šaltinių 
lėšas be „InvestEU“ fondo paramos;

Or. en

Pakeitimas 219
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) turėtų būti nustatyta „InvestEU“ 
fondo valdymo struktūra, kurios funkcija 
turėtų atitikti vienintelį tikslą – užtikrinti 
tinkamą ES garantijos naudojimą, kartu 
garantuojant investicinių sprendimų 
politinį nepriklausomumą. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti patariamoji taryba, 
valdančioji taryba ir visiškai 
nepriklausomas Investicijų komitetas. Visa 
valdymo struktūra turėtų būti formuojama 
siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą. 
Valdymo struktūra neturėtų perimti EIB 
grupės ar kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
sprendimų priėmimo įgaliojimų ar jiems 
trukdyti, arba pakeisti atitinkamų jų 

(41) turėtų būti nustatyta „InvestEU“ 
fondo valdymo struktūra, kurios funkcija 
turėtų atitikti vienintelį tikslą – užtikrinti 
tinkamą ES garantijos naudojimą, kartu 
garantuojant investicinių sprendimų 
politinį nepriklausomumą. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti patariamoji taryba, 
valdančioji taryba ir visiškai 
nepriklausomas Investicijų komitetas. Visa 
valdymo struktūra turėtų būti formuojama 
užtikrinant lyčių pusiausvyrą, kad bent 
40 proc. sudarytų lyties, kuriai per mažai 
atstovaujama, atstovai. Valdymo struktūra, 
taip pat nė vienas komitetas neturėtų 
perimti EIB grupės ar kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių sprendimų 
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valdymo organų; priėmimo įgaliojimų ar jiems trukdyti, arba 
pakeisti atitinkamų jų valdymo organų;

Or. en

Pakeitimas 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) turėtų būti nustatyta „InvestEU“ 
fondo valdymo struktūra, kurios funkcija 
turėtų atitikti vienintelį tikslą – užtikrinti 
tinkamą ES garantijos naudojimą, kartu 
garantuojant investicinių sprendimų 
politinį nepriklausomumą. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti patariamoji taryba, 
valdančioji taryba ir visiškai 
nepriklausomas Investicijų komitetas. Visa 
valdymo struktūra turėtų būti 
formuojama siekiant užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą. Valdymo struktūra neturėtų 
perimti EIB grupės ar kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių sprendimų 
priėmimo įgaliojimų ar jiems trukdyti, arba 
pakeisti atitinkamų jų valdymo organų;

(41) turėtų būti nustatyta „InvestEU“ 
fondo valdymo struktūra, kurios funkcija 
turėtų atitikti vienintelį tikslą – užtikrinti 
tinkamą ES garantijos naudojimą, kartu 
garantuojant investicinių sprendimų 
politinį nepriklausomumą. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti patariamoji taryba, 
valdančioji taryba ir visiškai 
nepriklausomas Investicijų komitetas. 
Valdymo struktūra neturėtų perimti EIB 
grupės ar kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
sprendimų priėmimo įgaliojimų ar jiems 
trukdyti, arba pakeisti atitinkamų jų 
valdymo organų;

Or. en

Pakeitimas 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) turėtų būti įsteigta patariamoji 
taryba, kurią sudarytų įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai ir valstybių narių 
atstovai, vienas Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto paskirtas 

(42) turėtų būti įsteigta patariamoji 
taryba, kurią sudarytų įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai ir valstybių narių 
atstovai, vienas Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto paskirtas 
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ekspertas ir vienas Regionų komiteto 
paskirtas ekspertas, siekiant keistis 
informacija ir nuomonėmis apie 
„InvestEU“ fondo teikiamų finansinių 
produktų panaudojimą ir aptarti kintančius 
poreikius bei naujus produktus, įskaitant 
konkrečias teritorines rinkos spragas;

ekspertas ir vienas Regionų komiteto 
paskirtas ekspertas, siekiant keistis 
informacija ir nuomonėmis apie 
„InvestEU“ fondo teikiamų finansinių 
produktų panaudojimą ir aptarti kintančius 
poreikius bei naujus produktus, įskaitant 
konkrečias teritorines rinkos spragas. Į 
patariamąją tarybą gali būti paskirtas 
balso teisės neturintis profesinės sąjungos 
atstovas. Jį paskirs Europos Komisija, 
atsižvelgdama į darbuotojams 
atstovaujančio Europos socialinio 
partnerio pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) turėtų būti įsteigta patariamoji 
taryba, kurią sudarytų įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai ir valstybių narių 
atstovai, vienas Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto paskirtas 
ekspertas ir vienas Regionų komiteto 
paskirtas ekspertas, siekiant keistis 
informacija ir nuomonėmis apie 
„InvestEU“ fondo teikiamų finansinių 
produktų panaudojimą ir aptarti kintančius 
poreikius bei naujus produktus, įskaitant 
konkrečias teritorines rinkos spragas;

(42) turėtų būti įsteigta patariamoji 
taryba, kurią sudarytų įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai ir valstybių narių 
atstovai, vienas Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto paskirtas 
ekspertas ir vienas Regionų komiteto 
paskirtas ekspertas, siekiant keistis 
informacija ir nuomonėmis apie 
„InvestEU“ fondo teikiamų finansinių 
produktų panaudojimą ir aptarti kintančius 
poreikius bei naujus produktus, įskaitant 
konkrečias teritorines rinkos spragas. 
Komisija, atsižvelgdama į darbuotojams 
atstovaujančio Europos socialinio 
partnerio pasiūlymą, į patariamąją tarybą 
gali paskirti balso teisės neturintį 
profesinės sąjungos atstovą;

Or. en
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Pakeitimas 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) valdančioji taryba, kurią sudaro 
Komisijos, įgyvendinančiųjų partnerių 
atstovai ir vienas balso teisės neturintis 
Europos Parlamento paskirtas ekspertas, 
turėtų nustatyti „InvestEU“ fondo 
strategines ir veiklos gaires;

(44) valdančioji taryba, kurioje 
užtikrinama lyčių pusiausvyra ir kurią 
sudaro Komisijos, įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai ir vienas balso teisės 
neturintis Europos Parlamento paskirtas 
ekspertas, turėtų nustatyti „InvestEU“ 
fondo strategines ir veiklos gaires;

Or. en

Pakeitimas 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Komisija turėtų įvertinti 
įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 
investavimo ir finansavimo operacijų 
suderinamumą su visa Sąjungos teise ir 
politika. Sprendimus dėl finansavimo ir 
investavimo operacijų turėtų galiausiai 
priimti įgyvendinantysis partneris;

(45) Komisija turėtų įvertinti 
įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 
investavimo ir finansavimo operacijų 
suderinamumą su visa Sąjungos teise ir 
politika ir Taksonomijos reglamente 
nustatytu principu „nedaryti didelės 
žalos“. Sprendimus dėl finansavimo ir 
investavimo operacijų turėtų galiausiai 
priimti įgyvendinantysis partneris;

Or. en

Pakeitimas 225
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Komisija turėtų įvertinti 
įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 
investavimo ir finansavimo operacijų 
suderinamumą su visa Sąjungos teise ir 
politika. Sprendimus dėl finansavimo ir 
investavimo operacijų turėtų galiausiai 
priimti įgyvendinantysis partneris;

(45) Komisija turėtų įvertinti 
įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 
investavimo ir finansavimo operacijų 
suderinamumą su visa Sąjungos teise ir 
politika, visų pirma Taksonomijos 
reglamente nustatytu principu „nedaryti 
didelės žalos“. Sprendimus dėl 
finansavimo ir investavimo operacijų 
turėtų galiausiai priimti įgyvendinantysis 
partneris;

Or. en

Pakeitimas 226
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Investicijų komitetas, kurį sudaro 
nepriklausomi ekspertai, turėtų priimti 
sprendimą dėl paramos suteikimo 
naudojant ES garantiją tinkamumo 
kriterijus atitinkančioms finansavimo ir 
investavimo operacijoms, taip 
pasinaudodamas išorės ekspertinėmis 
žiniomis atliekant su projektais susijusių 
investicijų vertinimą. Siekiant kuo geriau 
apimti įvairių sričių politiką ir įvairius 
sektorius, Investicijų komitetas turėtų 
posėdžiauti skirtingomis sudėtimis;

(46) Investicijų komitetas, kurį sudaro 
nepriklausomi ekspertai, turėtų priimti 
sprendimą dėl paramos suteikimo 
naudojant ES garantiją tinkamumo 
kriterijus, visų pirma principą „nedaryti 
didelės žalos“, atitinkančioms finansavimo 
ir investavimo operacijoms, taip 
pasinaudodamas išorės ekspertinėmis 
žiniomis atliekant su projektais susijusių 
investicijų vertinimą. Siekiant kuo geriau 
apimti įvairių sričių politiką ir įvairius 
sektorius, Investicijų komitetas turėtų 
posėdžiauti skirtingomis sudėtimis;

Or. en

Pakeitimas 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant išvengti lygiagretaus 
pasiūlymų dėl ES garantijos panaudojimo 
svarstymo panašiose struktūrose, 
Investicijų komitetas nuo pat jo sudarymo 
taip pat turėtų būti atsakingas už ES 
garantijos teikimą finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017;

(47) siekiant išvengti lygiagretaus 
pasiūlymų dėl ES garantijos panaudojimo 
svarstymo panašiose struktūrose, po 
atitinkamų konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis ir visiškai 
skaidriai bei atskaitingai Investicijų 
komitetas nuo pat jo sudarymo taip pat 
turėtų būti atsakingas už ES garantijos 
teikimą finansavimo ir investavimo 
operacijoms pagal Reglamentą (ES) 
2015/1017;

Or. en

Pakeitimas 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant išvengti lygiagretaus 
pasiūlymų dėl ES garantijos panaudojimo 
svarstymo panašiose struktūrose, 
Investicijų komitetas nuo pat jo sudarymo 
taip pat turėtų būti atsakingas už ES 
garantijos teikimą finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017;

(47) siekiant išvengti lygiagretaus 
pasiūlymų dėl ES garantijos panaudojimo 
svarstymo panašiose struktūrose, 
Investicijų komitetas nuo pat jo sudarymo 
taip pat turėtų būti atsakingas už ES 
garantijos teikimą finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017 ir turėtų konsultuotis su 
ekspertais iš klimato, aplinkos ir pilietinės 
visuomenės organizacijų;

Or. en

Pakeitimas 229
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) atrinkdama įgyvendinančiuosius 
partnerius „InvestEU“ fondo veiklai 
vykdyti, Komisija turėtų atsižvelgti į 
garantijos šalies pajėgumą įgyvendinti 
„InvestEU“ fondo tikslus ir prisidėti 
nuosavais ištekliais, kad būtų užtikrinta 
tinkama geografinė aprėptis ir įvairinimas, 
sutelkti privatieji investuotojai ir 
užtikrintas pakankamas rizikos 
diversifikavimas, taip pat pasiūlyta rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemų sprendimų. 
Atsižvelgiant į Europos investicijų banko 
(EIB) grupės vaidmenį pagal Sutartis, 
pajėgumą veikti visose valstybėse narėse ir 
turimą patirtį taikant dabartines finansines 
priemones ir ESIF, ji turėtų išlikti 
privilegijuotu „InvestEU“ fondo ES 
skyriaus įgyvendinančiuoju partneriu. Be 
EIB grupės, nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai ar įstaigos turėtų 
pajėgti pasiūlyti įvairių papildomų 
finansinių produktų, atsižvelgiant į tai, kad 
jų patirtis ir pajėgumai nacionaliniu ir 
regionų lygmeniu galėtų būti naudingi 
siekiant kuo labiau padidinti viešųjų lėšų 
poveikį visoje Sąjungos teritorijoje, ir 
užtikrinti deramą geografinę projektų 
pusiausvyrą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti įgyvendinama taip, kad būtų 
skatinamos vienodos sąlygos mažesniems 
ir neseniai veiklą pradėjusiems 
skatinamojo finansavimo bankams ar 
įstaigoms. Be to, turėtų būti sudarytos 
sąlygos kitoms tarptautinėms finansų 
įstaigoms tapti įgyvendinančiaisiais 
partneriais, ypač jei jos turi lyginamąjį 
pranašumą konkrečių ekspertinių žinių ir 
patirties tam tikrose valstybėse narėse 
atžvilgiu ir jei didžioji jų akcijų paketo 
dalis priklauso ES subjektams. Kiti 
subjektai, atitinkantys Finansiniame 
reglamente nustatytus kriterijus, taip pat 
turėtų turėti galimybę veikti kaip 
įgyvendinantieji partneriai;

(49) atrinkdama įgyvendinančiuosius 
partnerius „InvestEU“ fondo veiklai 
vykdyti, Komisija turėtų atsižvelgti į 
garantijos šalies pajėgumą įgyvendinti 
„InvestEU“ fondo tikslus ir prisidėti 
nuosavais ištekliais, kad būtų užtikrinta 
tinkama geografinė aprėptis, lyčių 
pusiausvyra ir įvairinimas, sutelkti 
privatieji investuotojai ir užtikrintas 
pakankamas rizikos diversifikavimas, taip 
pat pasiūlyta rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemų sprendimų. Atsižvelgiant į 
Europos investicijų banko (EIB) grupės 
vaidmenį pagal Sutartis, pajėgumą veikti 
visose valstybėse narėse ir turimą patirtį 
taikant dabartines finansines priemones ir 
ESIF, ji turėtų išlikti privilegijuotu 
„InvestEU“ fondo ES skyriaus 
įgyvendinančiuoju partneriu. Be EIB 
grupės, nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai ar įstaigos turėtų 
pajėgti pasiūlyti įvairių papildomų 
finansinių produktų, atsižvelgiant į tai, kad 
jų patirtis ir pajėgumai nacionaliniu ir 
regionų lygmeniu galėtų būti naudingi 
siekiant kuo labiau padidinti viešųjų lėšų 
poveikį visoje Sąjungos teritorijoje, ir 
užtikrinti deramą geografinę projektų 
pusiausvyrą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti įgyvendinama taip, kad būtų 
skatinamos vienodos sąlygos mažesniems 
ir neseniai veiklą pradėjusiems 
skatinamojo finansavimo bankams ar 
įstaigoms. Be to, turėtų būti sudarytos 
sąlygos kitoms tarptautinėms finansų 
įstaigoms tapti įgyvendinančiaisiais 
partneriais, ypač jei jos turi lyginamąjį 
pranašumą konkrečių ekspertinių žinių ir 
patirties tam tikrose valstybėse narėse 
atžvilgiu ir jei didžioji jų akcijų paketo 
dalis priklauso ES subjektams. Kiti 
subjektai, atitinkantys Finansiniame 
reglamente nustatytus kriterijus, taip pat 
turėtų turėti galimybę veikti kaip 
įgyvendinantieji partneriai;
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Or. en

Pakeitimas 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą, 
kai tinkama, turėtų būti numatyta 
galimybė sklandžiai, nuosekliai ir 
veiksmingai derinti dotacijas, finansines 
priemones arba abiejų rūšių priemones, 
finansuojamas iš Sąjungos biudžeto arba 
kitų fondų, pavyzdžiui, ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 
inovacijų fondo lėšomis, su ES garantija 
tais atvejais, kai tai būtina, kad būtų kuo 
labiau remiamos investicijos, skirtos 
konkrečioms rinkos nepakankamumo 
arba neoptimalios investavimo aplinkos 
problemoms spręsti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų remti tvirtos investicinių projektų 
bazės pagal kiekvieną politikos liniją 
sukūrimą numatant konsultacijų 
iniciatyvas, kurias įgyvendintų EIB grupė, 
kiti patariamieji partneriai arba tiesiogiai 
Komisija. „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų skatinti geografinę diversifikaciją, 
kad būtų prisidedama prie Sąjungos 

(55) „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų remti tvirtos investicinių projektų 
bazės pagal kiekvieną politikos liniją 
sukūrimą numatant konsultacijų 
iniciatyvas, kurias įgyvendintų EIB grupė, 
kiti patariamieji partneriai arba tiesiogiai 
Komisija. „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų skatinti geografinę diversifikaciją, 
kad būtų prisidedama prie Sąjungos 
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ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų ir mažinami regionų 
skirtumai. „InvestEU“ konsultacijų centras 
ypač daug dėmesio turėtų skirti tam, kad 
mažos apimties projektai būtų sujungiami į 
didesnius portfelius. Komisija, EIB grupė 
ir kiti patariamieji partneriai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
užtikrintas paramos veiksmingumas, 
sinergija ir veiksminga geografinė aprėptis 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos 34 pajėgumus. Be to, 
valdžios institucijoms ir projektų 
vykdytojams skirta „InvestEU“ 
konsultacijų centro projektų plėtojimo 
pagalba turėtų būti teikiama per bendrą 
prieigos prie „InvestEU“ konsultacijų 
centro tašką;

ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų ir mažinami regionų 
skirtumai. „InvestEU“ konsultacijų centras 
ypač daug dėmesio turėtų skirti tam, kad 
mažos apimties projektai būtų sujungiami į 
didesnius portfelius. Komisija, EIB grupė 
ir kiti patariamieji partneriai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
užtikrintas paramos veiksmingumas, 
sinergija ir veiksminga geografinė aprėptis 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos 34 pajėgumus. Be to, 
valdžios institucijoms ir projektų 
vykdytojams skirta „InvestEU“ 
konsultacijų centro projektų plėtojimo 
pagalba turėtų būti teikiama per bendrą 
prieigos prie „InvestEU“ konsultacijų 
centro tašką. „InvestEU“ konsultacijų 
centras turėtų užtikrinti savo poveikį ir 
veiksmingumą, be kita ko, atsižvelgiant į 
rekomendacijas ir išmoktas pamokas, 
kurios pristatytos Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje dėl Europos 
investavimo konsultacijų centro34a, ir jas 
integruojant;

_________________ _________________
34 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) 
Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, OL L 169, 
2015 7 1, p. 1.

34 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) 
Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, OL L 169, 
2015 7 1, p. 1.
34a Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 12/2020 „Europos investavimo 
konsultacijų centras. Investicijoms 
Europos Sąjungoje skatinti įsteigto 
Centro poveikis tebėra ribotas“.

Or. en
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Pakeitimas 232
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų remti tvirtos investicinių projektų 
bazės pagal kiekvieną politikos liniją 
sukūrimą numatant konsultacijų 
iniciatyvas, kurias įgyvendintų EIB grupė, 
kiti patariamieji partneriai arba tiesiogiai 
Komisija. „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų skatinti geografinę diversifikaciją, 
kad būtų prisidedama prie Sąjungos 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų ir mažinami regionų 
skirtumai. „InvestEU“ konsultacijų centras 
ypač daug dėmesio turėtų skirti tam, kad 
mažos apimties projektai būtų sujungiami į 
didesnius portfelius. Komisija, EIB grupė 
ir kiti patariamieji partneriai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
užtikrintas paramos veiksmingumas, 
sinergija ir veiksminga geografinė aprėptis 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos 34 pajėgumus. Be to, 
valdžios institucijoms ir projektų 
vykdytojams skirta „InvestEU“ 
konsultacijų centro projektų plėtojimo 
pagalba turėtų būti teikiama per bendrą 
prieigos prie „InvestEU“ konsultacijų 
centro tašką;

(55) „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų remti tvirtos investicinių projektų 
bazės pagal kiekvieną politikos liniją 
sukūrimą numatant konsultacijų iniciatyvas 
ir vietos lygmens projektų inkubatorius, 
sutelkiančius novatorius, projektų 
rengėjus ir finansuotojus, kuriuos 
įgyvendintų EIB grupė, kiti patariamieji 
partneriai arba tiesiogiai Komisija. 
„InvestEU“ konsultacijų centras turėtų 
skatinti geografinę diversifikaciją, kad būtų 
prisidedama prie Sąjungos poveikio 
klimatui neutralizavimo, Žaliojo kurso, 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų ir mažinami regionų 
skirtumai. „InvestEU“ konsultacijų centras 
ypač daug dėmesio turėtų skirti tam, kad 
mažos apimties projektai būtų sujungiami į 
didesnius portfelius. Komisija, EIB grupė 
ir kiti patariamieji partneriai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
užtikrintas paramos veiksmingumas, 
sinergija ir veiksminga geografinė aprėptis 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos 34 pajėgumus. Be to, 
valdžios institucijoms ir projektų 
vykdytojams skirta „InvestEU“ 
konsultacijų centro projektų plėtojimo 
pagalba turėtų būti teikiama per bendrą 
prieigos prie „InvestEU“ konsultacijų 
centro tašką;

_________________ _________________
34 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

34 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) 
Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, OL L 169, 
2015 7 1, p. 1.

2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) 
Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, OL L 169, 
2015 7 1, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų remti tvirtos investicinių projektų 
bazės pagal kiekvieną politikos liniją 
sukūrimą numatant konsultacijų 
iniciatyvas, kurias įgyvendintų EIB grupė, 
kiti patariamieji partneriai arba tiesiogiai 
Komisija. „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų skatinti geografinę diversifikaciją, 
kad būtų prisidedama prie Sąjungos 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų ir mažinami regionų 
skirtumai. „InvestEU“ konsultacijų centras 
ypač daug dėmesio turėtų skirti tam, kad 
mažos apimties projektai būtų sujungiami į 
didesnius portfelius. Komisija, EIB grupė 
ir kiti patariamieji partneriai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
užtikrintas paramos veiksmingumas, 
sinergija ir veiksminga geografinė aprėptis 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos 34 pajėgumus. Be to, 
valdžios institucijoms ir projektų 
vykdytojams skirta „InvestEU“ 
konsultacijų centro projektų plėtojimo 

(55) „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų remti tvirtos investicinių projektų 
bazės pagal kiekvieną politikos liniją 
sukūrimą numatant konsultacijų 
iniciatyvas, kurias įgyvendintų EIB grupė, 
kiti patariamieji partneriai arba tiesiogiai 
Komisija. „InvestEU“ konsultacijų centras 
turėtų skatinti geografinę diversifikaciją, 
kad būtų prisidedama prie Sąjungos 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslų ir mažinami regionų 
skirtumai, įskaitant galimybę teikti 
pirmenybę techninės paramos ir pagalbos 
skyrimui besivystantiems regionams. 
„InvestEU“ konsultacijų centras ypač daug 
dėmesio turėtų skirti tam, kad mažos 
apimties projektai būtų sujungiami į 
didesnius portfelius. Komisija, EIB grupė 
ir kiti patariamieji partneriai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų 
užtikrintas paramos veiksmingumas, 
sinergija ir veiksminga geografinė aprėptis 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos 34 pajėgumus. Be to, 
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pagalba turėtų būti teikiama per bendrą 
prieigos prie „InvestEU“ konsultacijų 
centro tašką;

valdžios institucijoms ir projektų 
vykdytojams skirta „InvestEU“ 
konsultacijų centro projektų plėtojimo 
pagalba turėtų būti teikiama per bendrą 
prieigos prie „InvestEU“ konsultacijų 
centro tašką;

_________________ _________________
34 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) 
Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, OL L 169, 
2015 7 1, p. 1.

34 2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos investicinių 
projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) 
Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, OL L 169, 
2015 7 1, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 234
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti plačią geografinę 
konsultacijų paslaugų aprėptį visoje 
Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 
žinias apie „InvestEU“ fondą, prireikus 
turėtų būti užtikrinama „InvestEU“ 
konsultacijų centro veikla vietos lygmeniu, 
atsižvelgiant į esamas paramos programas 
ir vietos partnerius, kad būtų teikiama 
konkreti, iniciatyvi ir prie poreikių 
pritaikyta pagalba vietoje. Siekiant 
palengvinti konsultavimo paramos teikimą 
vietos lygmeniu ir užtikrinti paramos 
veiksmingumą, sinergiją ir veiksmingą 
geografinę aprėptį visoje Sąjungoje, 
„InvestEU“ konsultacijų centras turėtų 
bendradarbiauti su nacionaliniais 
skatinamojo finansavimo bankais arba 
įstaigomis, taip pat remtis ir naudotis jų 

(57) siekiant užtikrinti plačią geografinę 
konsultacijų paslaugų aprėptį visoje 
Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 
žinias apie „InvestEU“ fondą, prireikus 
turėtų būti užtikrinama „InvestEU“ 
konsultacijų centro veikla vietos lygmeniu, 
atsižvelgiant į esamas paramos programas 
ir vietos partnerius, kad būtų teikiama 
konkreti, iniciatyvi ir prie poreikių 
pritaikyta pagalba vietoje. Siekiant 
palengvinti konsultavimo paramos teikimą 
vietos lygmeniu ir užtikrinti paramos 
veiksmingumą, sinergiją ir veiksmingą 
geografinę aprėptį visoje Sąjungoje, 
„InvestEU“ konsultacijų centras turėtų 
bendradarbiauti su nacionaliniais 
skatinamojo finansavimo bankais arba 
įstaigomis, taip pat remtis ir naudotis jų 
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ekspertinėmis žiniomis; ekspertinėmis žiniomis, ir vietos ir regionų 
lygmenimis kurti projektų inkubatorius, 
sutelkiančius novatorius, projektų kūrėjus 
ir finansuotojus, ir padedančius 
projektams atitikti finansavimui gauti 
taikomus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 235
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti, labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, visų 
pirma toms, kurios kuria nematerialųjį 
turtą, pvz., kultūros ir kūrybos sektorių 
įmonėms, gauti finansavimą ir išnaudoti 
visą savo potencialą. Be to, konsultavimo 
parama siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
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institucijų, gebėjimų ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 236
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą, ir ji turėtų apimti techninę 
pagalbą. Ypatingas dėmesys tyrėtų būti 
skiriamas administracinės naštos 
mažinimui, visų pirma MVĮ. Be to, 
konsultavimo parama siekiama sukurti 
sąlygas, kad būtų didinamas potencialus 
reikalavimus atitinkančių gavėjų 
besiformuojančiuose rinkos segmentuose 
skaičius, ypač tais atvejais, kai dėl mažo 
individualių projektų masto projektų 
lygmeniu labai išauga sandorių sąnaudos, 
pavyzdžiui, socialinio finansavimo 
ekosistemos, įskaitant filantropines 
organizacijas, ir kultūros bei kūrybos 
sektorių atveju. Parama gebėjimams ugdyti 
turėtų papildyti veiksmus, kurių imamasi 
pagal kitas konkrečiai politikos sričiai 
skirtas Sąjungos programas. Taip pat 
reikėtų dėti pastangas paremti potencialių 
projektų rengėjų, visų pirma vietos 
organizacijų ir valdžios institucijų, 
gebėjimų ugdymą;

Or. en
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Pakeitimas 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
ir kitiems subjektams, įskaitant 
bendruomenes ir vietos valdžios 
institucijas, gauti finansavimą ir išnaudoti 
visą savo potencialą, visų pirma energijos 
vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos srityse. Be 
to, konsultavimo parama siekiama sukurti 
sąlygas, kad būtų didinamas potencialus 
reikalavimus atitinkančių gavėjų 
besiformuojančiuose rinkos segmentuose 
skaičius, ypač tais atvejais, kai dėl mažo 
individualių projektų masto projektų 
lygmeniu labai išauga sandorių sąnaudos, 
pavyzdžiui, socialinio finansavimo 
ekosistemos, įskaitant filantropines 
organizacijas, ir kultūros bei kūrybos 
sektorių atveju. Parama gebėjimams ugdyti 
turėtų papildyti veiksmus, kurių imamasi 
pagal kitas konkrečiai politikos sričiai 
skirtas Sąjungos programas. Taip pat 
reikėtų dėti pastangas paremti potencialių 
projektų rengėjų, visų pirma vietos 
organizacijų ir valdžios institucijų, 
gebėjimų ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 238
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą. Peržiūrint 
kriterijus visų pirma reikėtų panaikinti 
nepakankamą moterų vykdomų 
novatoriškų projektų ir valdomų įmonių 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą, ir ji turėtų apimti techninę 
pagalbą, visų pirma valstybėms narėms, 
kurių finansinės ekosistemos yra silpnos. 
Be to, konsultavimo parama siekiama 
sukurti sąlygas, kad būtų didinamas 
potencialus reikalavimus atitinkančių 
gavėjų besiformuojančiuose rinkos 
segmentuose skaičius, ypač tais atvejais, 
kai dėl mažo individualių projektų masto 
projektų lygmeniu labai išauga sandorių 
sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
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veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažosioms ir 
vidutinio dydžio įmonėms gauti 
finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo ar vidutinio 
individualių projektų masto projektų 
lygmeniu labai išauga sandorių sąnaudos, 
pavyzdžiui, socialinio finansavimo 
ekosistemos, įskaitant filantropines 
organizacijas, ir kultūros bei kūrybos 
sektorių atveju. Parama gebėjimams ugdyti 
turėtų papildyti veiksmus, kurių imamasi 
pagal kitas konkrečiai politikos sričiai 
skirtas Sąjungos programas. Taip pat 
reikėtų dėti pastangas paremti potencialių 
projektų rengėjų, visų pirma vietos 
organizacijų ir valdžios institucijų, 
gebėjimų ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 241
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) turėtų būti sukurtas „InvestEU“ 
portalas, kuris suteiktų paprastą prieigą 
prie patogios naudoti projektų duomenų 
bazės, siekiant didinti investicinių projektų, 
kuriems ieškoma finansavimo, matomumą, 
daugiausia dėmesio skiriant 
įgyvendinantiesiems partneriams skirtos 
galimos su Sąjungos teise ir politika 
suderinamų investicinių projektų bazės 
sukūrimui;

(60) turėtų būti sukurtas „InvestEU“ 
portalas, kuris suteiktų paprastą prieigą 
prie patogios naudoti projektų duomenų 
bazės ir viešo ES tvarumo duomenų 
registro, siekiant didinti investicinių 
projektų, kuriems ieškoma finansavimo, 
matomumą, daugiausia dėmesio skiriant 
įgyvendinantiesiems partneriams skirtos 
galimos su Sąjungos teise ir politika 
suderinamų investicinių projektų bazės 
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sukūrimui;

Or. en

Pakeitimas 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonė] ir neviršijant juo skirtų 
išteklių, ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės pagal 
programą „InvestEU“ turėtų būti 
taikomos siekiant šalinti precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
[EURI] numatytų terminų laikymasis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį ir suteikti Europos 
piliečiams ilgalaikės naudos aplinkai ir 
visuomenei, pvz., aukštos kokybės 
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terminų laikymasis; ilgalaikes darbo vietas ir viešąją 
infrastruktūrą, be kita ko, remiant įmonių 
tvarią ir skaitmeninę pertvarkas. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
[EURI] numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 244
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 
terminų laikymasis;

(61) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„Sąjunga InvestEU“ turėtų būti taikomos 
siekiant šalinti precedento neturintį 
COVID-19 krizės poveikį ir, laikantis 
strateginės Europos investicijų linijos 
tikslų, remti ilgalaikį augimą, aukštos 
kokybės darbo vietas ir 
konkurencingumą. Tokie papildomi 
ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad 
būtų užtikrintas Reglamente [EURI] 
numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) remiantis reglamentu [Europos (61) remiantis reglamentu [Europos 
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Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 
terminų laikymasis;

Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 
terminų laikymasis. Šie terminai neturėtų 
būti taikomi garantijų susitarimų dėl 
garantijos su įgyvendinančiaisiais 
partneriais sudarymui;

Or. en

Pakeitimas 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 
terminų laikymasis;

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį ir stiprinti Europos 
ekonomiką ilguoju laikotarpiu. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
[EURI] numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 247
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros35 22 ir 23 punktais, programą 
„InvestEU“ reikia įvertinti remiantis 
informacija, surinkta taikant konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant 
pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, tenkančios visų 
pirma valstybėms narėms. Šie 
reikalavimai, kai tinkama, gali apimti 
išmatuojamus rodiklius, kuriais remiantis 
būtų vertinamas programos „InvestEU“ 
poveikis vietoje;

(62) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros35 22 ir 23 punktais, programą 
„InvestEU“ reikia įvertinti remiantis 
informacija, surinkta taikant konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant 
pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, tenkančios visų 
pirma valstybėms narėms. Šie 
reikalavimai, turėtų apimti išmatuojamus 
ir palyginamus tvarumo rodiklius ir 
tvarumo patikrą, kuriais remiantis būtų 
vertinamas programos „InvestEU“ poveikis 
aplinkai vietoje;

_________________ _________________
35 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 35 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros35 22 ir 23 punktais, programą 
„InvestEU“ reikia įvertinti remiantis 
informacija, surinkta taikant konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant 
pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, tenkančios visų 
pirma valstybėms narėms. Šie 
reikalavimai, kai tinkama, gali apimti 
išmatuojamus rodiklius, kuriais remiantis 
būtų vertinamas programos „InvestEU“ 
poveikis vietoje;

(62) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros35 22 ir 23 punktais, programą 
„InvestEU“ reikia įvertinti remiantis 
informacija, surinkta taikant konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant 
pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, tenkančios visų 
pirma valstybėms narėms. Šie 
reikalavimai, kai tinkama, gali apimti 
išmatuojamus rodiklius, įskaitant tvarumo 
rodiklius, kuriais remiantis būtų 
vertinamas programos „InvestEU“ poveikis 
vietoje;

_________________ _________________
35 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 35 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
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Or. en

Pakeitimas 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) kad būtų galima stebėti, kokia 
pažanga daroma siekiant Sąjungos tikslų, 
turėtų būti įdiegta tvirta produkto, rezultatų 
ir poveikio rodikliais grindžiama 
stebėsenos sistema. Kad būtų užtikrinta 
atskaitomybė Sąjungos piliečiams, 
Komisija kasmet turėtų teikti programos 
„InvestEU“ pažangos, poveikio ir operacijų 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai;

(63) kad būtų galima stebėti, kokia 
pažanga daroma siekiant Sąjungos tikslų, 
turėtų būti įdiegta tvirta produkto, rezultatų 
ir poveikio rodikliais grindžiama 
stebėsenos sistema. Kad būtų užtikrintas 
skaidrumas ir atskaitomybė Sąjungos 
piliečiams, Komisija kasmet turėtų teikti 
programos „InvestEU“ pažangos, 
socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio 
poveikio ir operacijų ataskaitas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Prireikus kartu su 
metinėmis ataskaitomis pateikiami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto šiam reglamentui iš dalies 
keisti;

Or. en

Pakeitimas 250
Enikő Győri

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, 

(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, 
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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;

viešuosius pirkimus, apdovanojimus ir 
taikant netiesioginį vykdymą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Sąjungos finansiniai interesai 
apsaugomi pagal bendruosius Sąjungos 
Sutartyse įtvirtintus principus, visų pirma 
laikantis ES Sutarties 2 straipsnio 
vertybių;

Or. en

Pagrindimas

Kad tekstas atitiktų 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas.

Pakeitimas 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) trečiosios valstybės, kurios yra 
Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, 
Sąjungos programose gali dalyvauti 
bendradarbiaudamos pagal EEE susitarimą, 
kuriame numatyta, kad programos 
įgyvendinamos pagal tą susitarimą priimtu 
sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat 
gali dalyvauti kitų teisinių priemonių 
pagrindu. Šiame reglamente turėtų būti 
nustatyta konkreti nuostata dėl reikiamų 
teisių ir prieigos suteikimo atsakingam 
leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF 
ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų 
visapusiškai veikti pagal savo atitinkamą 
kompetenciją;

(67) trečiosios valstybės, kurios yra 
Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, 
Sąjungos programose gali dalyvauti 
bendradarbiaudamos pagal EEE susitarimą, 
kuriame numatyta, kad programos 
įgyvendinamos pagal tą susitarimą priimtu 
sprendimu. Šiame reglamente turėtų būti 
nustatyta konkreti nuostata dėl reikiamų 
teisių ir prieigos suteikimo atsakingam 
leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF 
ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų 
visapusiškai veikti pagal savo atitinkamą 
kompetenciją;

Or. en
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Pakeitimas 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) ES garantija – iš Sąjungos biudžeto 
teikiama bendra neatšaukiama, besąlyginė 
ir pagal pareikalavimą išmokama 
garantija, pagal kurią biudžeto garantijos 
pagal Finansinio reglamento 219 straipsnio 
1 dalį įsigalioja įsigaliojus individualiems 
susitarimams dėl garantijos su 
įgyvendinančiaisiais partneriais;

2) ES garantija – iš Sąjungos biudžeto 
teikiama garantija, pagal kurią biudžeto 
garantijos pagal Finansinio reglamento 
219 straipsnio 1 dalį įsigalioja įsigaliojus 
individualiems susitarimams dėl garantijos 
su įgyvendinančiaisiais partneriais;

Or. en

Pakeitimas 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) derinimo operacija – iš Sąjungos 
biudžeto remiama operacija, kuria visų 
formų negrąžintina arba grąžintina parama, 
arba abiejų rūšių parama iš Sąjungos 
biudžeto derinama su plėtros ar kitų 
viešųjų finansų įstaigų arba su komercinių 
finansų įstaigų ir investuotojų teikiama 
visų formų grąžintina parama. Pagal šią 
apibrėžtį Sąjungos programos, 
finansuojamos ne iš Sąjungos biudžeto, o 
iš kitų šaltinių, kaip antai ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 
inovacijų fondo, gali būti prilyginamos 
Sąjungos programoms, finansuojamoms 
iš Sąjungos biudžeto;

(5) derinimo operacija – iš Sąjungos 
biudžeto remiama operacija, kuria visų 
formų negrąžintina arba grąžintina parama, 
arba abiejų rūšių parama iš Sąjungos 
biudžeto derinama su plėtros ar kitų 
viešųjų finansų įstaigų arba su komercinių 
finansų įstaigų ir investuotojų teikiama 
visų formų grąžintina parama;

Or. en
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Pakeitimas 254
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) susitarimas dėl įnašo – teisinė 
priemonė, kuria Komisija ir viena arba 
kelios valstybės narės nustato ES garantijos 
valstybių narių skyriuje sąlygas, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje;

9) susitarimas dėl įnašo – teisinė 
priemonė, kuria Komisija ir viena arba 
kelios valstybės narės nustato ES garantijos 
valstybių narių skyriuje ir pagal 
nacionalinį pertvarkos planą, kuriuo 
užtikrinama, kad investicijos atitiktų 
klimato ir kitus aplinkos tikslus, 
atitinkančius ES Taksonomijos 
reglamentą ir principą „nedaryti didelės 
žalos“, ir smarkiai prisidėtų jų siekiant, 
sąlygas, kaip nustatyta 9 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) principas „nedaryti didelės 
žalos“ – susilaikyti nuo „reikšmingos 
žalos aplinkos tikslams“ sukėlimo, kaip 
nurodyta Reglamento dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo 17 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) bendriems Europos interesams 
svarbus projektas – projektas, atitinkantis 
visus kriterijus, nustatytus Komisijos 
komunikate „Valstybės pagalbos, skirtos 
bendriems Europos interesams svarbių 
projektų vykdymui skatinti, suderinamumo 
su vidaus rinka analizės kriterijai“ (OL C 
188, 2014 6 20, p. 4) ar vėliau peržiūrėtus;

(15) bendriems Europos interesams 
svarbus projektas – projektas, atitinkantis 
visus kriterijus, nustatytus Komisijos 
komunikate „Valstybės pagalbos, skirtos 
bendriems Europos interesams svarbių 
projektų vykdymui skatinti, suderinamumo 
su vidaus rinka analizės kriterijai“ (OL C 
188, 2014 6 20, p. 4) ar vėliau peržiūrėtus, 
laikantis Sąjungos klimato ir aplinkos 
tikslų, ypatingą dėmesį skiriant 
Reglamentui dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo ir 
skaidresniam jo įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 257
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) investavimo gairės – 7 straipsnio 7 
dalyje nurodytu deleguotuoju aktu 
nustatytos gairės;

21) investavimo gairės – 7 straipsnio 7 
dalyje nurodytu deleguotuoju aktu 
nustatytos gairės, kuriose nurodyta, kaip 
laikytis klimato ir kitų aplinkos tikslų, 
atsižvelgiant į ES Taksonomijos 
reglamentą ir principą „Nedaryti didelės 
žalos“, ir smarkiai prisidėti jų siekiant;

Or. en

Pakeitimas 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 24 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a) atsparumas – gebėjimas tvariai 
išgyventi visuomenės, ekonomikos ir 
ekologinius sukrėtimus ir nuolatinius 
struktūrinius pokyčius, kad būtų 
išsaugota visuomenės gerovė, nekenkiant 
palikimui ateities kartoms;

Or. en

Pakeitimas 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) Sąjungos klimato ir aplinkos 
tikslai – Reglamente (ES) 2020/… 
[Europos klimato teisės aktas] nustatyti 
Sąjungos klimato tikslai ir naujausioje 
prieinamoje aplinkosaugos veiksmų 
programoje nustatyti Sąjungos aplinkos 
tikslai;

Or. en

Pakeitimas 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) įmonės – kalbant apie mokumo 
palaikymo liniją, įmonės, projektų 
įmonės, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės ir kitos teisinės struktūros;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos „InvestEU“ 
tikslas – remti Sąjungos politikos tikslus 
pasitelkiant finansavimo ir investavimo 
operacijas, kuriomis prisidedama prie:

1. Bendrasis programos „InvestEU“ 
tikslas – remti Sąjungos politikos tikslus 
pasitelkiant finansavimo ir investavimo 
operacijas, kurios visiškai atitinka 
Sąjungos klimato tikslus, visų pirma 
Europos klimato teisės aktą, poveikio 
klimatui neutralizavimo tikslą, 
Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo 
nustatytus kriterijus ir Žaliojo kurso 
tikslus, taip pat biologinės įvairovės 
tikslus, kuriomis prisidedama prie:

Or. en

Pakeitimas 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos konkurencingumo, 
įskaitant mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
skaitmeninimą;

a) Sąjungos konkurencingumo, 
įskaitant ekonomikos augimą, mokslinius 
tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą;
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Or. it

Pakeitimas 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo vietas;

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų, vykdyti žaliąją pertvarką siekiant 
žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių Sąjungos klimato, energetikos 
ir aplinkos tikslų ir kurti aukštos kokybės 
darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo vietas;

b) sąžiningo, įtraukaus ir tvaraus 
Sąjungos ekonomikos augimo ir aukštos 
kokybės užimtumo, Sąjungos ekonomikos 
tvarumo ir atsparumo didinimo ir su 
aplinka ir klimatu susijusių jos aspektų, 
padedančių siekti DVT ir Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kaitos tikslų, 
Europos žaliojo kurso, principo „nedaryk 
didelės žalos“ ir Europos socialinių teisių 
ramsčio ir kurti aukštos kokybės darbo 
vietas;
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Or. en

Pakeitimas 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo vietas;

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo vietas; 
įskaitant veiksmus ir priemones, kuriais 
švelninamas poveikis darbuotojams ir 
saugomi darbuotojai, kuriems 
veiksmingos pertvarkos daro neigiamą 
įtaką;

Or. en

Pakeitimas 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo 
vietas;

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų;

Or. it



PE657.232v01-00 210/368 AM\1212517LT.docx

LT

Pakeitimas 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo 
vietas;

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 268
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo vietas;

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir jos aplinkos ir klimato tikslų, 
padedančių siekti Žaliojo kurso ir poveikio 
klimatui neutralizavimo, DVT ir Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kaitos tikslų ir kurti 
aukštos kokybės darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo 
vietas;

b) darnaus vystymosi ir aukštos 
kokybės užimtumo Sąjungoje, visų pirma 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslų, DVT 
ir Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 270
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka ir klimatu susijusių jos 
aspektų, padedančių siekti DVT ir 
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos 
tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo vietas;

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, darbo vietų kūrimo, Sąjungos 
ekonomikos tvarumo ir su aplinka ir 
klimatu susijusių jos aspektų, padedančių 
siekti DVT ir Paryžiaus susitarimo dėl 
klimato kaitos tikslų ir kurti aukštos 
kokybės darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos socialinio atsparumo, 
įtraukumo ir inovatyvumo;

c) Sąjungos socialinio sąžiningumo, 
atsparumo, įtraukumo, tvarumo ir 
inovatyvumo, atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramstį;

Or. en
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Pakeitimas 272
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos socialinio atsparumo, 
įtraukumo ir inovatyvumo;

c) Sąjungos socialinio atsparumo, 
moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje, 
įtraukumo ir inovatyvumo ir lyčių lygybės;

Or. en

Pakeitimas 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos socialinio atsparumo, 
įtraukumo ir inovatyvumo;

c) Sąjungos socialinio atsparumo, 
įtraukumo ir inovatyvumo, atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramstį;

Or. en

Pakeitimas 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) mokslinės ir technologinės 
pažangos, kultūros, švietimo ir mokymo 
skatinimo;

d) mokslinės ir technologinės 
pažangos, Europos kultūros, kokybiško 
švietimo ir mokymo skatinimo;

Or. en
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Pakeitimas 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Sąjungos kapitalo rinkų integracijos 
ir bendrosios rinkos stiprinimo, įskaitant 
sprendimus, kuriais sprendžiama Sąjungos 
kapitalo rinkų susiskaidymo problema, 
įvairinami Sąjungos įmonių finansavimo 
šaltiniai ir skatinamas tvarus finansavimas;

e) Sąjungos kapitalo rinkų integracijos 
ir bendrosios rinkos stiprinimo, įskaitant 
sprendimus, kuriais sprendžiama Sąjungos 
kapitalo rinkų susiskaidymo problema, 
įvairinami Sąjungos įmonių, visų pirma 
MVĮ, finansavimo šaltiniai ir skatinamas 
tvarus finansavimas;

Or. en

Pakeitimas 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos arba

f) ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos ir

Or. en

Pakeitimas 277
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos arba

f) ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos stiprinimo arba
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Pakeitimas 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės ir perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
požiūriu tvarios, efektyviai energiją ir 
išteklius naudojančius ir žiedinės 
ekonomikos ne vėliau kaip 2040 m., kad 
būtų išlaikytos ir stiprinamos strateginės 
vertės grandinės, klimato ir skaitmeninė 
pertvarkos, investicijos, kuriomis 
didinamas atsparumas, kaip nurodyta Va 
priede (naujas), išlaikant ir stiprinant 
strategines vertės grandines ir Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, susijusią su 
ypatingos svarbos infrastruktūra, 
transformatyviosiomis technologijomis, 
padėtį iš esmės keičiančiomis inovacijomis 
ir ištekliai. Fondo tikslų turėtų būti 
siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir 
Orhuso konvenciją ir Sąjungos skatinamą 
siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos 
kokybę, taip pat kovoti su klimato kaita, 
kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 
191 straipsnio 1 dalyje. Fondo teikiama 
parama turėtų atitikti principą 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

Or. en

Pakeitimas 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos ir visų pirma MVĮ atsigavimo 
po COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, 
išlaikant ir stiprinant pramonės 
ekosistemas ir strategines vertės grandines, 
kuriant, išlaikant ir stiprinant Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, susijusią su 
žaliavomis, jos 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.

Or. en

Pakeitimas 280
Sirpa Pietikäinen

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 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, ir remiant tvarią 
pertvarką, atitinkančią ES Taksonomijos 
reglamentą, remiantis per nustatytą laiką 
pasiekiamais ir mokslu pagrįstais tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 281
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

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 ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, išlaikant ir 
stiprinant strategines materialiojo ir 
nematerialiojo turto vertės grandines ir 
Sąjungai strategiškai svarbią veiklą, 
susijusią su ypatingos svarbos fizine ar 
virtualia arba intelektine nuosavybe 
grindžiama infrastruktūra, 
transformatyviosiomis technologijomis, 
padėtį iš esmės keičiančiomis inovacijomis 
ir ištekliais įmonėms ir vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po dėl COVID-19 
pandemijos priimtų nacionalinių ir 
regioninių izoliacijos priemonių 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.

Or. en
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Pakeitimas 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

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 grindžiamo ir 
įtraukaus Sąjungos ekonomikos atsigavimo 
po COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, 
išlaikant ir stiprinant esamas ir kuriant 
naujas 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.

Or. en

Pakeitimas 284
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretūs programos „InvestEU“ 
tikslai:

2. Konkretūs programos „InvestEU“ 
tikslai, deramai atsižvelgiant į moterų ir 
vyrų lygybės principą ir tikslą:

Or. en

Pakeitimas 285
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) remti su moksliniais tyrimais, 
inovacijomis ir skaitmeninimu susijusias 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
įskaitant paramą novatoriškų įmonių 
veiklai plėsti ir technologijoms diegti 
rinkoje, 7 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytose srityse;

b) remti su moksliniais tyrimais, 
inovacijomis ir skaitmeninimu susijusias 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
atitinkančias ES Taksonomijos 
reglamentą ir principą „nedaryti didelės 
žalos“, taip pat, įskaitant paramą 
novatoriškų įmonių veiklai plėsti ir 
technologijoms diegti rinkoje, 7 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodytose srityse;

Or. en

Pakeitimas 286
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti MVĮ ir mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą bei tokio finansavimo teikimą 
ir didinti jų konkurencingumą pasaulyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti MVĮ ir mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą bei tokio finansavimo teikimą 
ir didinti jų konkurencingumą pasaulyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti MVĮ ir mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą bei tokio finansavimo teikimą 
ir didinti jų konkurencingumą pasaulyje;

c) didinti galimybes gauti finansavimą 
bei tokio finansavimo teikimą ir didinti 
MVĮ ir mažų vidutinės kapitalizacijos 
įmonių konkurencingumą pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
strateginį savarankiškumą.

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
strateginį savarankiškumą ir tvarumą, 
atsižvelgiant į energetikos ir klimato teisės 
aktus ir 2030 ir 2050 m. energetikos ir 
klimato tikslus, Europos socialinių teisių 
ramstį, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkų 
tikslus, technologinį savarankiškumą, 
tvarų ir įtraukų ekonomikos augimą, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, aukštos 
kokybės darbo vietų kūrimą, taip pat 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 290
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
strateginį savarankiškumą.

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
strateginį savarankiškumą, taip pat stiprinti 
atsparumą ekonomikos sukrėtimams.

Or. en

Pakeitimas 291
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
strateginį savarankiškumą.

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
atsparumą.

Or. en

Pakeitimas 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) privačių asmenų investicijas, 
vykdomas įgyvendinant partnerystę su 
valdžios sektoriumi, įskaitant vietos 
valdžios institucijas, kurios skirtos 
viešosioms miesto erdvėms ir žaliosioms 
zonoms pertvarkyti, taip pat viešojo 
intereso paslaugoms teikti;
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Or. it

Pakeitimas 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remti valstybėje narėje įsisteigusių 
ir Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą, 
teikiant paramą siekiant bet kurio iš šioje 
dalyje nurodytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 294
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remti naujų darbo vietų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EIB, atsižvelgdamas į paklausa 
grindžiamą „InvestEU“ pobūdį:
a) siekia, kad bent 40 proc. „InvestEU“ 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų skiriama projektų 
sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama 
prie klimato politikos, atitinkančios 21-oje 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių konferencijoje 
(COP 21) priimtus įsipareigojimus. Į tą 
skaičiavimą neįtraukiamas „InvestEU“ 
finansavimas, skirtas MVĮ ir mažoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 
Siekdamas nustatyti su tais klimato 
politikos veiksmais susijusias projekto 
sudėtines dalis arba išlaidų pasidalijimą, 
EIB taiko savo tarptautiniu mastu sutartą 
metodiką;
b) užtikrina, kad didžioji dalis „InvestEU“ 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse ir sektoriuose, kuriems COVID-19 
pandemija padarė didžiausią neigiamą 
ekonominį poveikį;
c) užtikrina, kad didžioji dalis „InvestEU“ 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kuriose gauti valstybės paramą 
mokumui yra labiau ribotos.
Valdančioji taryba prireikus pateikia 
išsamias gaires dėl a–c punktų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.
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Pakeitimas 296
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
75 153 850 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
75 153 860 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pakoreguoti siūlomą sumą, kad ji atitiktų I priede pateiktą sumą.

Pakeitimas 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
75 153 850 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
25 000 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

Or. en

Pakeitimas 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
75 153 850 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
80 523 320 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 40 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

Or. en

Pakeitimas 299
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
75 153 850 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
81 023 320 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

Or. en

Pakeitimas 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 

1. ES garantija 8 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
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75 153 850 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 45 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

85 423 310 000 EUR (einamosiomis 
kainomis). Jos atidėjinių norma – 35 proc. 
Pagal šią atidėjinių normą apskaičiuojant 
atidėjinių sumą taip pat atsižvelgiama į 34 
straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a 
punkte nurodytą sumą.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant garantijos sumą, be bendrapranešėjų siūlomo didinimo, kad būtų išreikšta parama, 
atsižvelgiama į 6-osios linijos biudžeto įtraukimą. Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos 
„InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos siūlomus veiksmus, vykdomus pagal 
ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, 
kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, 
kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių sunkumų.

Pakeitimas 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto 
valstybių narių skyriaus reikmėms gali būti 
suteikta papildoma ES garantijos suma, jei 
valstybės narės pagal Reglamento [[BNR] 
numeris]44 [10 straipsnio 1 dalį] ir 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris]45 [75 straipsnio 1 dalį] skiria 
atitinkamas sumas.

8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto 
valstybių narių skyriaus reikmėms gali būti 
suteikta papildoma ES garantijos suma, jei 
valstybės narės pagal Reglamento [[BNR] 
numeris]44 [10 straipsnio 1 dalį] ir 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris]45 [75 straipsnio 1 dalį] ir 
atsižvelgdamos į atitinkamų ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
priemonių įgyvendinimą pagal 
Reglamentą [Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] skiria 
atitinkamas sumas.

_________________
44 Negalioja.
45 Negalioja.

Or. en



PE657.232v01-00 226/368 AM\1212517LT.docx

LT

Pagrindimas

Kad pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę būtų teikiamas 
finansavimas valstybių narių skyriams, reikia, kad tai būtų numatyta valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose ir atitiktų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės reglamento tikslus.

Pakeitimas 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansiniai valstybių narių įnašai pagal 
valstybės narės skyrių, įskaitant garantijų 
ir grynųjų pinigų pavidalo įnašus ar bet 
kokius kitus įnašus į investicijų 
platformas, visiškai išskaičiuojami iš 
atitinkamų Stabilumo ir augimo pakto 
deficito tikslų.

Or. en

Pakeitimas 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos 31 153 850 000 EUR 
(einamosiomis kainomis) skiriama 
operacijoms, kuriomis įgyvendinamos 
Reglamento [EURI] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės, siekiant 3 straipsnio 
2 dalies e punkte nurodytų tikslų.

2. Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos 31 153 850 000 EUR 
(einamosiomis kainomis) skiriama 
operacijoms, kuriomis įgyvendinamos 
Reglamento [EURI] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės, siekiant 3 straipsnio 
2 dalies e punkte nurodytų tikslų. Ta suma 
turėtų būti teikiama pirmenybė 
iniciatyvoms, kuriomis prisidedama prie 
gyvybių gelbėjimo trumpuoju, vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiais, ir ne 
mažesnė kaip 25 proc. dalis turėtų būti 
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skiriama energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančiosios energijos 
projektams, kad būtų skatinama ES 
Renovacijos banga, Stoginių saulės 
energijos įrenginių iniciatyva ir parama 
jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
strategijai, taip pat turėtų būti 
užtikrinama tinkama parama kovojant su 
nepaprastosios klimato padėties ir 
skaitmeninimo sunkumais. 

Or. en

Pagrindimas

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Pakeitimas 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos 31 153 850 000 EUR 
(einamosiomis kainomis) skiriama 
operacijoms, kuriomis įgyvendinamos 
Reglamento [EURI] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės, siekiant 3 straipsnio 
2 dalies e punkte nurodytų tikslų.

2. Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos sumos 10 400 000 000 EUR 
(einamosiomis kainomis) skiriama 
operacijoms, kuriomis įgyvendinamos 
Reglamento [EURI] 2 straipsnyje 
nurodytos priemonės, siekiant 3 straipsnio 
2 dalies e punkte nurodytų tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 41 500 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų 
tikslų.

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 41 500 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų 
tikslų, kartu ne mažesnę kaip 25 proc. dalį 
skiriant energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos projektams.

Or. en

Pakeitimas 306
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 41 500 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų 
tikslų.

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 41 500 010 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pakoreguoti siūlomą sumą, kad ji atitiktų I priede pateiktą sumą.

Pakeitimas 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 41 500 000 00 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų 
tikslų.

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 10 400 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 2 500 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama 3 straipsnio 2 dalies a–
d punktuose nurodytiems tikslams.

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 800 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama 3 straipsnio 2 dalies a–
d punktuose nurodytiems tikslams.

Or. en

Pakeitimas 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarus ES garantijos ES skyriaus 
reikmėms paskirstymas nustatytas šio 
reglamento I priede. Kai tikslinga, 
Komisija gali keisti I priede nurodytas 
sumas ir padidinti pirmoje pastraipoje 
nurodytą sumą ne daugiau kaip 15 proc. 

Išbraukta.
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kiekvieno tikslo atveju. Komisija apie tokį 
keitimą informuoja Europos Parlamentą 
ir Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarus ES garantijos ES skyriaus 
reikmėms paskirstymas nustatytas šio 
reglamento I priede. Kai tikslinga, 
Komisija gali keisti I priede nurodytas 
sumas ir padidinti pirmoje pastraipoje 
nurodytą sumą ne daugiau kaip 15 proc. 
kiekvieno tikslo atveju. Komisija apie tokį 
keitimą informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Preliminarus ES garantijos ES skyriaus 
reikmėms paskirstymas nustatytas šio 
reglamento I priede, kartu ne mažesnę nei 
25 proc. dalį skiriant kiekvienos politikos 
linijos energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos projektams. 
Kai tikslinga, Komisija gali keisti I priede 
nurodytas sumas ir padidinti pirmoje 
pastraipoje nurodytą sumą ne daugiau kaip 
15 proc. kiekvieno tikslo atveju. Komisija 
apie tokį keitimą informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarus ES garantijos ES skyriaus 
reikmėms paskirstymas nustatytas šio 
reglamento I priede. Kai tikslinga, 
Komisija gali keisti I priede nurodytas 
sumas ir padidinti pirmoje pastraipoje 
nurodytą sumą ne daugiau kaip 15 proc. 

Preliminarus ES garantijos ES skyriaus 
reikmėms paskirstymas nustatytas šio 
reglamento I priede. Kai tikslinga, 
Komisija gali keisti I priede nurodytas 
sumas ir jas padidinti ne daugiau kaip 
15 proc. kiekvieno tikslo atveju. Komisija 
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kiekvieno tikslo atveju. Komisija apie tokį 
keitimą informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

apie tokį keitimą informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. VI ir VII skyriuose nustatytoms 
priemonėms įgyvendinti skirtas finansinis 
paketas – 724 733 000 EUR (einamosiomis 
kainomis).

3. VI ir VII skyriuose nustatytoms 
priemonėms įgyvendinti skirtas finansinis 
paketas – 734 733 000 EUR (einamosiomis 
kainomis).

Or. en

Pakeitimas 313
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
nebus išnaudotos visos Reglamento 
[EURI] 3 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytos dotacijos, nepanaudotos sumos 
dalis (ne daugiau kaip 
10 000 000 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis) bus teikiama „InvestEU“ 
fondui ES garantijai teikti 2024–2027 m. 
laikotarpiu, laikantis Reglamento [EURI] 
x straipsnio. Reikėtų atitinkamai padidinti 
1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos ES 
garantijos sumą ir pakoreguoti I priede 
numatytą ES garantijos paskirstymą.

Or. en
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Pakeitimas 314
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos laisvosios prekybos 
asociacijos (ELPA) narės, kurios yra 
Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, 
Europos ekonominės erdvės susitarime 
nustatytomis sąlygomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stojančiosios šalys, šalys 
kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės pagal jų dalyvavimo Sąjungos 
programose bendruosius principus ir 
sąlygas, nustatytus atitinkamuose 
bendruosiuose susitarimuose ir 
Asociacijos tarybos sprendimuose arba 
panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos bei 
tų trečiųjų valstybių susitarimuose 
nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stojančiosios šalys, šalys 
kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės pagal jų dalyvavimo Sąjungos 
programose bendruosius principus ir 
sąlygas, nustatytus atitinkamuose 
bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos 
tarybos sprendimuose arba panašiuose 
susitarimuose, ir Sąjungos bei tų trečiųjų 
valstybių susitarimuose nustatytomis 
konkrečiomis sąlygomis;

b) stojančiosios šalys jų dalyvavimo 
Sąjungos programose bendruosius 
principus ir sąlygas, nustatytus 
atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose 
ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba 
panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos bei 
tų trečiųjų valstybių susitarimuose 
nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiosios valstybės, kurioms 
taikoma Europos kaimynystės politika, 
pagal tų valstybių dalyvavimo Sąjungos 
programose bendruosius principus ir 
sąlygas, nustatytus atitinkamuose 
bendruosiuose susitarimuose ir 
Asociacijos tarybos sprendimuose arba 
panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir 
tų trečiųjų valstybių susitarimuose 
nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiosios valstybės, kurioms 
taikoma Europos kaimynystės politika, 
pagal tų valstybių dalyvavimo Sąjungos 
programose bendruosius principus ir 
sąlygas, nustatytus atitinkamuose 
bendruosiuose susitarimuose ir 
Asociacijos tarybos sprendimuose arba 
panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir 
tų trečiųjų valstybių susitarimuose 
nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) trečiosios valstybės pagal 
konkrečiame susitarime nustatytas 
sąlygas, apimančias trečiosios valstybės 
dalyvavimą bet kurioje Sąjungos 
programoje, su sąlyga, kad tuo 
susitarimu:

Išbraukta.

i) užtikrinama sąžininga Sąjungos 
programose dalyvaujančios trečiosios 
valstybės įnašų ir naudos pusiausvyra;
ii) nustatomos dalyvavimo Sąjungos 
programose sąlygos, įskaitant finansinių 
įnašų į įvairias individualias programas ir 
jų administracinių išlaidų apskaičiavimą. 
Pagal Finansinio reglamento 
21 straipsnio 5 dalies antrą sakinį šie 
įnašai yra išorės asignuotosios pajamos;
iii) trečiajai valstybei nesuteikiami 
sprendimų priėmimo įgaliojimai Sąjungos 
programos atžvilgiu;
iv) garantuojamos Sąjungos teisės 
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užtikrinti patikimą finansų valdymą ir 
apsaugoti savo finansinius interesus.

Or. it

Pakeitimas 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) trečiosios valstybės pagal 
konkrečiame susitarime nustatytas 
sąlygas, apimančias trečiosios valstybės 
dalyvavimą bet kurioje Sąjungos 
programoje, su sąlyga, kad tuo 
susitarimu:

Išbraukta.

i) užtikrinama sąžininga Sąjungos 
programose dalyvaujančios trečiosios 
valstybės įnašų ir naudos pusiausvyra;
ii) nustatomos dalyvavimo Sąjungos 
programose sąlygos, įskaitant finansinių 
įnašų į įvairias individualias programas ir 
jų administracinių išlaidų apskaičiavimą. 
Pagal Finansinio reglamento 
21 straipsnio 5 dalies antrą sakinį šie 
įnašai yra išorės asignuotosios pajamos;
iii) trečiajai valstybei nesuteikiami 
sprendimų priėmimo įgaliojimai Sąjungos 
programos atžvilgiu;
iv) garantuojamos Sąjungos teisės 
užtikrinti patikimą finansų valdymą ir 
apsaugoti savo finansinius interesus.

Or. en

Pakeitimas 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) garantuojamos abipusiškumo 
sąlygos ir Sąjungos valstybių narių 
strateginio turto apsauga.

Or. it

Pakeitimas 322
Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„InvestEU“ fondo ES skyrius, nurodytas 
8 straipsnio 1 dalies a punkte, ir kiekviena 
politikos linija, nurodyta 7 straipsnio 1 
dalyje, gali gauti Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (ELPA) narių, 
kurios yra Europos ekonominės erdvės 
(EEE) narės, įnašus Europos ekonominės 
erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis, 
kad būtų dalyvaujama rengiant tam tikrus 
finansinius produktus pagal Finansų 
reglamento 218 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 323
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi atitikti politikos tikslus ir 
tinkamumo kriterijus, nustatytus Sąjungos 
programos, pagal kurią nusprendžiama 
teikti paramą, taisyklėse;

a) turi atitikti politikos tikslus, 
principą „nedaryti didelės žalos“ ir 
tinkamumo kriterijus, nustatytus Sąjungos 
programos, pagal kurią nusprendžiama 



AM\1212517LT.docx 237/368 PE657.232v01-00

LT

teikti paramą, taisyklėse;

Or. en

Pakeitimas 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 
penkias politikos linijas, kuriomis 
sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos, susijusios su jų konkrečia 
taikymo sritimi:

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 
šešias politikos linijas, kuriomis 
sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos, susijusios su jų konkrečia 
taikymo sritimi:

Or. en

Pakeitimas 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

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, 

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, 
infrastruktūros, kuria sudaromos 
geresnės sąlygos perėjimui 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 
infrastruktūros, geležinkelių plėtros, 
įskaitant naktinius traukinius, 
visuomeninio transporto infrastruktūros 
atnaujinimo ir techninės priežiūros, 
energetikos, visų pirma atsinaujinančiosios 
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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;

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, 
tvaraus 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 ir atitinka 
Europos žaliajame kurse nustatytus 
tikslus, taip pat didinant mūsų ypatingos 
svarbos sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo, visuomenės sveikatos ir civilinės 
saugos atsparumą, visų pirma gaminant 
vaistus ir kaupiant jų atsargas, skatinant 
tvarią ir etišką su krize susijusių produktų 
gamybą, viešuosius pirkimus, valdymo ir 
neišimtinių licencijų teikimą, kartu su 
kitomis Sąjungos priemonėmis užtikrinant 
jų įperkamumą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarbių priežasčių, susijusių su teksto vidine logika, ir yra 
neatsiejamas nuo kitų priimtinų pakeitimų.

Pakeitimas 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas
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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) infrastruktūros politikos linija 
apima 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, saugumo 
užtikrinimo ir techninės priežiūros, 
energetikos, visų pirma atsinaujinančiosios 
energijos, energijos vartojimo efektyvumo 
laikantis 2030 m. energetikos strategijos, 
pastatų renovacijos ir miestų atnaujinimo 
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, kalnų ir šiuo 
metu ištuštėjusiose vietovėse, siekiant 
skatinti gyventojų sugrįžimą, 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;

Or. it

Pakeitimas 327
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas
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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 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 ir ES poveikio 
klimatui neutralizavimo tikslo, pagrįsto 
per nustatytą laiką pasiekiamais ir mokslu 
pagrįstais tikslais, 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;

Or. en

Pakeitimas 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas



AM\1212517LT.docx 241/368 PE657.232v01-00

LT

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 daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
tikslo ne vėliau kaip 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 ir 
kovojant su energijos nepritekliumi, 
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 ir 
prisitaikymo prie jos arba socialinio 
tvarumo tikslų ir kurios atitinka Sąjungos 
aplinkosaugos arba socialinio tvarumo 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 329
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 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, sveikatos priežiūros 
infrastruktūros, įskaitant ligoninių 
statybą, 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;

Or. en

Pakeitimas 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos a) tvarios infrastruktūros politikos 
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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;

linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
tikslo ne vėliau kaip 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 ir 
kovojant su energijos nepritekliumi, 
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 
arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus;

Or. en

Pakeitimas 331
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
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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;

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 panaudojimo ir 
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;

Or. en

Pakeitimas 332
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) inovacijos, kuriomis remiama 
žalioji pertvarka siekiant neutralaus 
poveikio klimatui, žiedinės ir tvarios 
ekonomikos, jai sudaromos galimybės ir ji 
sparčiau vykdoma, laikantis ES 
Taksonomijos reglamento ir principo 
„nedaryti didelės žalos“, remiantis per 
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nustatytą laiką pasiekiamais ir mokslu 
pagrįstais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės skaitmeninimą;

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės 
skaitmeninimą; ne mažiau kaip 30 proc. 
paskolų sumos pagal šią politikos liniją 
skiriama moterų vadovaujamoms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
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varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės skaitmeninimą;

varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, paramą 
skaitmeniniam raštingumui, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos valstybių narių pramonės 
skaitmeninimą;

Or. it

Pakeitimas 335
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės skaitmeninimą;

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės skaitmeninimą, 
deramai atsižvelgiant į atotrūkį tarp lyčių 
skaitmeninių įgūdžių srityje;

Or. en

Pakeitimas 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) MVĮ politikos linija apima visų 
pirma MVĮ, įskaitant novatoriškas MVĮ ir 

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

kultūros bei kūrybos sektoriuose 
veikiančias MVĮ, taip pat mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą ir tokio finansavimo teikimą; 
ne mažiau kaip 30 proc. paskolų sumos 
pagal šią politikos liniją skiriama moterų 
vadovaujamoms MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 337
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

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, deramai atsižvelgiant į 
moterų vadovaujamas MVĮ, įskaitant 
novatoriškas MVĮ ir kultūros bei kūrybos 
sektoriuose veikiančias MVĮ, taip pat mažų 
vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybes 
gauti finansavimą ir tokio finansavimo 
teikimą;

Or. en

Pakeitimas 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

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, kūrybos bei turizmo sektoriuose 
veikiančias MVĮ, taip pat mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą ir tokio finansavimo teikimą;
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Or. en

Pakeitimas 339
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama ir integruojama lyčių lygybė ir 
moterų dalyvavimas ekonomikoje lygiomis 
teisėmis, visų pirma kalbant apie darbo 
vietų kūrimą, siekiant panaikinti vyrų ir 
moterų priežiūros pareigų skirtumą 
gerinant kokybiškų priežiūros paslaugų 
prieinamumą ir įperkamumą ESF+, 
ERPF, „InvestEU“ ir EŽŪFKP 
priemonėmis, taip pat visuomenėje, 
įgūdžius, švietimą, mokymą ir susijusias 
paslaugas, socialinę infrastruktūrą, 
įskaitant sveikatos priežiūros ir švietimo 
infrastruktūrą ir socialinį būstą bei 
besimokančiųjų apgyvendinimą, vaikų 
priežiūrą, socialines inovacijas, sveikatos 
ir ilgalaikę priežiūrą ir vaikų priežiūrą, 
visų pirma vienišiems tėvams, neįgaliųjų 
priežiūrą, įtrauktį ir prieinamumą, 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros užtikrinimo priemones; 
socialiniu tikslu vykdomą kultūrinę ir 
kūrybinę veiklą, kuria skatinamas kartų 
tarpusavio supratimas, ir paramą 
pažeidžiamų asmenų, įskaitant 
neįgaliuosius, vienišus tėvus, nepalankias 
socialines ir ekonomines sąlygas turinčius 
asmenis, moteris, smurto dėl lyties aukas 
ir (arba) jį patyrusius asmenis, LGBTI 
asmenis, etnines mažumas, romus, 
trečiųjų valstybių piliečius, integracijai ir 
prieglaudas bei pagalbos telefonu linijas 
smurto aukoms, ypatingą dėmesį skiriant 
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kaimo, kalnų, atokiausiems ir mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant visuomenės 
sveikatos priežiūros ir švietimo 
infrastruktūrą ir socialinį būstą bei 
besimokančiųjų apgyvendinimą, socialines 
inovacijas, visuomenės sveikatos ir 
ilgalaikę priežiūrą, ypatingą dėmesį 
skiriant vaikams ir pažeidžiamoms 
grupėms, įtrauktį ir prieinamumą; 
socialiniu tikslu vykdomą kultūrinę ir 
kūrybinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinių investicijų ir įgūdžių d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
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politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant vyresnio amžiaus asmenis ir 
trečiųjų valstybių piliečius, integraciją;

Or. it

Pakeitimas 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką, įgūdžius, švietimą, mokymą ir 
susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę ir kūrybinę veiklą, kuria 
siekiama skatinti Europos kultūrą, 
pažeidžiamų Europos piliečių integraciją;

Or. en

Pakeitimas 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, 
švietimą, mokymą ir susijusias paslaugas, 
socialinę infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
užtikrinama lyčių lygybė, įgūdžius, 
švietimą, mokymą ir susijusias paslaugas, 
socialinę infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir atsparumui 
didinti skirtą, veiklą vienoje iš šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie nebuvo susiję su 
pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, 
mokesčių vengimu arba mokesčių 
slėpimu, nebuvo dėl to tirti arba patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn, ir kurie 
vykdo Sąjungai strategiškai svarbią veiklą, 
kuri atitinka ES 2030 m. ir poveikio 
klimatui neutralizavimo tikslą, kuris 
įtvirtintas Europos klimato teisės akte ir 
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Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir Europos 
visuomenės ir ekonomikos atsparumui 
didinti skirtą, veiklą, nurodytą Va priede 
(naujas), vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir 
atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje iš 
šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, laikantis 
Naujoje pramonės strategijoje nurodytų 
žaliosios ir skaitmeninės Europos 
prioritetų ir pramonės ekosistemomis 
pagrįsto plėtros modelio. Pagal šią liniją 
turėtų būti remiami projektai, kuriais 
didinamas valstybių narių ekonomikos 
konkurencingumas, skatinamas 
verslumas ir mažinama priklausomybė 
nuo pažeidžiamų tiekimo grandinių, visų 
pirma skirti žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai remti ir atsparumui didinti 
vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 346
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir atsparumui 
didinti skirtą, veiklą vienoje iš šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami vienoje ar 
daugiau valstybių narių įsisteigę ir 
Sąjungoje veikiantys galutiniai gavėjai, 
kurie vykdo Sąjungai strategiškai svarbią, 
visų pirma žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai remti ir atsparumui didinti 
skirtą, veiklą, kartu stiprinant valstybių 
narių ekonomikos konkurencingumą, 
įskaitant poreikį atkurti valstybių narių 
gamybos pajėgumus ir skatinti verslumą 
ir darbo vietų kūrimą vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir 
atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje iš 
šių sričių:

(e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, visų pirma 
atsižvelgiant į ES klimato ir aplinkos 
tikslus, būtent poveikio klimatui 
neutralizavimo tikslą iki 2050 m. ir pagal 
Reglamentą XXXX/XX (Europos klimato 
teisės aktas) nustatytus tikslus, 
skaitmeninę pertvarką ir didesnį 
atsparumą vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 348
Frances Fitzgerald
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir atsparumui 
didinti skirtą, veiklą vienoje iš šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma Sąjungos 
atsigavimo po COVID-19 pandemijos 
poreikiams patenkinti ,žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir atsparumui 
didinti skirtą, veiklą vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir 
atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje iš 
šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungos 
valstybėms narėms strategiškai svarbią, 
visų pirma ekonomikos atgaivinimui remti 
ir atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje 
iš šių sričių:

Or. it

Pakeitimas 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas;

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių, apsaugos įrangos reikmenų 
gamyba ir atsargų kaupimas, skatinant 
tvarią ir etišką su krize susijusių produktų 
gamybą, viešuosius pirkimus, valdymą ir 
neišimtinių licencijų teikimą, kartu su 
kitomis Sąjungos priemonėmis užtikrinant 
jų įperkamumą, ir reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos, grindžiamos per sveikatos krizes 
būtinų produktų plačiu prieinamumu ir 
įperkamumu, stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas;

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų, visuomenės sveikatos 
priežiūros sistemų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 352
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas;

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų ir vakcinų, 
medicinos priemonių ir reikmenų gamyba 
ir atsargų kaupimas, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 353
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas; į šias ypatingos 
svarbos infrastruktūras turėtų būti 
integruotas lyčių lygybės aspektas ir 
turėtų būti užtikrinta, kad įgyvendinant 
šias infrastruktūras nebūtų šališkumo;

Or. en

Pakeitimas 354
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali ar intelektine nuosavybe pagrįsta 
infrastruktūra, įskaitant infrastruktūros 
elementus, kurie laikomi ypač svarbiais 
energetikos, transporto, aplinkos, 
sveikatos, saugių skaitmeninių ryšių, 5G, 
daiktų interneto, internetinių paslaugų 
platformų, saugios debesijos kompiuterijos, 
duomenų apdorojimo ar saugojimo, 
mokėjimų ir finansų infrastruktūros, 
kosmoso, gynybos, ryšių, žiniasklaidos, 
audiovizualinėje, kultūros ir kūrybos, 
įskaitant kultūros paveldą, švietimo ir 
mokymo, rinkimų infrastruktūros ir 
didesnės rizikos objektų srityse, taip pat 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
naudojimui būtina žemė ir nekilnojamasis 
turtas;

Or. en

Pakeitimas 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, išskyrus su 
iškastiniu kuru ir su branduoline energija 
susijusią veiklą, transporto, aplinkos, 
sveikatos, saugių skaitmeninių ryšių, 5G, 
daiktų interneto, internetinių paslaugų 
platformų, saugios debesijos kompiuterijos, 
duomenų apdorojimo ar saugojimo, 
mokėjimų ir finansų infrastruktūros, 
kosmoso, gynybos, ryšių, žiniasklaidos, 
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objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

švietimo ir mokymo, rinkimų 
infrastruktūros ir didesnės rizikos objektų 
srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, visuomeninio 
transporto ir aktyvaus judumo, aplinkos, 
vandens, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių ir tinklų, daiktų interneto, 
internetinių paslaugų platformų, saugios 
debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
finansų infrastruktūros, kosmoso, 
saugumo, ryšių, žiniasklaidos, švietimo ir 
mokymo, rinkimų infrastruktūros ir 
didesnės rizikos objektų srityse, taip pat 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
naudojimui būtina žemė ir nekilnojamasis 
turtas;

Or. en

Pakeitimas 357
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G ir itin sparčių tinklų, daiktų 
interneto, internetinių paslaugų platformų, 
saugios debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
finansų infrastruktūros, kosmoso, gynybos, 
ryšių, žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 358
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, seisminio saugumo, sveikatos, 
saugių skaitmeninių ryšių, daiktų interneto, 
internetinių paslaugų platformų, saugios 
debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
finansų infrastruktūros, kosmoso, gynybos, 
ryšių, žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 359
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) svarbaus ankstyvo nustatymo ir 
suderinto institucinio ir ekonominio 
atsako pajėgumai reaguoti kilus krizės 
grėsmėms, taip pat skatinant verslo ir 
paslaugų tęstinumo sprendimus, skirtus 
ypatingos svarbos viešosioms ir 
privačiosioms įstaigoms ir sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) investicijos ir techninė pagalba 
įmonėms , visų pirma MVĮ, kad būtų 
padidintas jų vertės grandinių ir verslo 
modelių atsparumas;

Or. en

Pakeitimas 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) labai svarbios investicijos į 
renovaciją ir novatoriškų sprendimų 
integravimą į statybos sektorių, kad būtų 
pasiektas nulinio grynojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
tikslas ir tikslas, kad iki 2025 m. statybos 
sektoriuje energija būtų vartojama itin 
efektyviai ir jis darytų neutralų poveikį 
klimatui. Investicijos, kuriomis 
prisidedama prie to, kad statybos 
sektoriuje būtų sukurta iki 2 mln. darbo 
vietų, ir įgyvendinant Europos žaliąjį 
kursą būtų skatinama švari ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) strateginės investicijos į 
atsinaujinančiosios energijos projektus, 
kuriais galima svariai prisidėti siekiant 
Direktyvoje (ES) 2018/2001 ir paskesnėje 
jos peržiūroje nustatytų tikslų, 
atsižvelgiant į tai, kad visi Sąjungos 
regionai turi didelių gausių 
atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumų;

Or. en

Pakeitimas 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iic) parama sąlygoms, kuriomis 
skatinamas verslumas, privačiojo 
sektoriaus plėtros, įskaitant startuolius ir 
MVĮ, finansavimas, ir grupių tinklų bei 
skaitmeninių inovacijų centrų plėtra, 
privatizacijos procesai, pritaikyti 
technologinei plėtrai ir tvariai sektorių 
plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iid) investicijos ir techninė parama, 
skirta verslo įgūdžiams, naujų startuolių, 
MVĮ ir šeimos verslo įmonių kūrimo 
skatinimui, kad būtų paįvairinta ir 
išplėsta verslumo rinka; investicijos ir 
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techninė pagalba visame žemyne 
vykdomai grupių tinklų ir skaitmeninių 
inovacijų centrų plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ii punkte nurodytos ypatingos 
svarbos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimas 
ir paslaugų teikimas;

iii) ii punkte nurodytos ypatingos 
svarbos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinos praktinės 
patirties, prekių ir technologijų tiekimas ir 
paslaugų teikimas;

Or. en

Pakeitimas 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš 
esmės keičiančios inovacijos, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant:

iv) tolesnės pažangios ir tvarios 
Europos industrializacijos, laikantis 
Naujoje pramonės strategijoje nurodytų 
žaliosios ir skaitmeninės Europos 
prioritetų ir pramonės ekosistemomis 
pagrįsto plėtros modelio, skatinimas, 
bazinių didelio poveikio, 
transformatyviųjų, žaliųjų ir skaitmeninių 
technologijų, padėtį iš esmės keičiančių 
inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai priemonėmis, įskaitant bazines 
didelio poveikio, transformatyviąsias, 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
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padėtį iš esmės keičiančias inovacijas, į 
kurias investuoti yra strategiškai svarbu 
Sąjungos pramonės ateičiai, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, reikiamos 
padėtį iš esmės keičiančios inovacijos, 
turinčios didelės naudos visuomenei, į 
kurias investuoti yra strategiškai svarbu 
siekiant Sąjungos klimato ir aplinkos 
tikslų ir vykdant jos pramonės pagrindo 
transformaciją, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 369
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, tvarios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

Or. en
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Pakeitimas 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos tvariai 
ateičiai, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbtinį intelektą, blokų grandinės 
technologijas, programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio debesijos technologijas, našiąją 
kompiuteriją, kibernetinį saugumą, 
kvantines technologijas, fotoniką, 
pramonines biotechnologijas,

a) etišką dirbtinį intelektą, 
paskirstytojo registro technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio debesijos technologijas, našiąją 
kompiuteriją, kibernetinį saugumą, 
fotoniką, pramonines biotechnologijas,

Or. en

Pakeitimas 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas ir veiksmus pagal Sąjungos 
atsinaujinančiosios energijos finansavimo 
mechanizmus, numatytus Reglamento 
(ES) 2018/1999 33 straipsnyje, energijos 
kaupimo technologijas, įskaitant baterijas, 
darniojo transporto technologijas, žaliojo 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
netaršias pramonės technologijas, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 373
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) energijos vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, žaliojo 
vandenilio, pagaminto naudojant iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gautą elektros 
energiją, ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 374
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos ir branduolinės energetikos 
technologijas,

Or. en

Pakeitimas 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės ir visos ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

ca) turizmo sektoriuje taikomas 
technologijas ir žemės ūkio bei 
miškininkystės sektoriuose, taip pat kaimo 
vietovėse taikomas inovacijas;

Or. it

Pakeitimas 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tvarų turizmą;

Or. en

Pakeitimas 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) masinės informacinių ir ryšių 
technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje;

v) masinio informacinių ir ryšių 
technologijų komponentų ir prietaisų 
perdirbimo ir gamybos objektai Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnio 1 dalies e punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas ar maistą, tiekimas 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ar 
vartotojams Europos Sąjungoje ir jų 
atsargų kaupimas atsižvelgiant į efektyvų 
išteklių naudojimą ir strateginių vertės 
grandinių žiediškumą;

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas, išskyrus atvejus, kai 
jiems jau taikomi teisiniai reikalavimai, ar 
maistą, tiekimas viešojo sektoriaus 
subjektams, įmonėms ar vartotojams 
Europos Sąjungoje ir jų atsargų kaupimas 
atsižvelgiant į poreikį mažinti išteklių 
naudojimą ir užtikrinti efektyvesnį jų 
naudojimą ir strateginių vertės grandinių 
žiediškumą;

Or. en

Pakeitimas 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui ypač svarbios technologijos ir 
ištekliai, pvz., gynybos ir kosmoso 
sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte.

vii) Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui ypač svarbios technologijos ir 
ištekliai, pvz., saugumo ir kosmoso 
sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekių, 
apibrėžtų Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte, 
civiliniai komponentai.

Or. en

Pakeitimas 381
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, gynybos ir kibernetinio saugumo 
sektorius ir į specifinius projektus, 
turinčius faktinį tiesioginį poveikį 
saugumui ypatingos svarbos sektoriuose, 
galutinių gavėjų neturi kontroliuoti trečioji 
valstybė arba trečiosios valstybės subjektai 
ir jų vykdomasis valdymas turi būti 
vykdomas Sąjungoje, kad būtų užtikrintas 
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumas.

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, gynybos ir kibernetinio saugumo 
sektorius ir į specifinius projektus, 
turinčius faktinį tiesioginį poveikį 
saugumui ypatingos svarbos sektoriuose, 
galutinių gavėjų neturi kontroliuoti trečioji 
valstybė arba trečiosios valstybės subjektai 
ir jų vykdomasis valdymas turi būti 
vykdomas Sąjungoje, kad būtų užtikrintas 
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumas. 
Šios investicijos turėtų atitikti lyčių 
lygybės principą ir jomis ji turėtų būti 
skatinama visais lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, gynybos ir kibernetinio saugumo 
sektorius ir į specifinius projektus, 
turinčius faktinį tiesioginį poveikį 
saugumui ypatingos svarbos sektoriuose, 
galutinių gavėjų neturi kontroliuoti trečioji 
valstybė arba trečiosios valstybės subjektai 
ir jų vykdomasis valdymas turi būti 
vykdomas Sąjungoje, kad būtų užtikrintas 
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumas.

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, saugumo ir kibernetinio 
saugumo sektorius ir į specifinius 
projektus, turinčius faktinį tiesioginį 
poveikį saugumui ypatingos svarbos 
sektoriuose, galutinių gavėjų neturi 
kontroliuoti trečioji valstybė arba trečiosios 
valstybės subjektai ir jų vykdomasis 
valdymas turi būti vykdomas Sąjungoje, 
kad būtų užtikrintas Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumas.

Or. en

Pakeitimas 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią liniją teikiamu finansavimu ir 
investicijomis turėtų būti teikiama 
pirmenybė iniciatyvoms, kuriomis 
prisidedama prie gyvybių gelbėjimo 
trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiais, ir ne mažesnė kaip 25 proc. 
dalis turėtų būti skiriama energijos 
vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos projektams, 
taip pat turėtų būti užtikrinama tinkama 
parama kovojant su nepaprastosios 
klimato padėties ir skaitmeninimo 
sunkumais.

Or. en

Pakeitimas 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nustato visus reikiamus 
reikalavimus, susijusius su kitose 
strateginių Europos investicijų linijos 
srityse veikiančių galutinių gavėjų kontrole 
ir vykdomuoju valdymu ir su veiklą pagal 
tą liniją vykdančių tarpininkų kontrole, 
atsižvelgdama į taikytinus viešosios 
tvarkos arba saugumo reikalavimus.

Remiantis šiuo reglamentu, veikla 
neturėtų atitikti reikalavimų paramai 
gauti, jeigu ja:

a) bus nesiekiama Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo tikslo klimato ir aplinkos 
tikslų, visų pirma poveikio klimatui 
neutralizavimo iki 2050 m. tikslo ir pagal 
Reglamentą XXXX/XX (Europos klimato 
teisės aktas) nustatytų tikslų;
b) nesilaikoma principo „nedaryti didelės 
žalos“ kriterijų, kurie nustatyti 
Reglamentu 2020/852 [Reglamentas dėl 
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sistemos tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo nustatytų būtiniausių apsaugos 
priemonių (ES Taksonomijos 
reglamentas)];
c) bus vykdoma valstybėje narėje, kuri 
nesilaiko ES sutarties 2 straipsnyje 
nustatyto teisinės valstybės principo.
Valdančioji taryba nustato visus reikiamus 
reikalavimus, susijusius su kitose 
strateginių Europos investicijų linijos 
srityse veikiančių galutinių gavėjų kontrole 
ir vykdomuoju valdymu ir su veiklą pagal 
tą liniją vykdančių tarpininkų kontrole, 
atsižvelgdama į taikytinus viešosios 
tvarkos arba saugumo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nustato visus reikiamus 
reikalavimus, susijusius su kitose 
strateginių Europos investicijų linijos 
srityse veikiančių galutinių gavėjų kontrole 
ir vykdomuoju valdymu ir su veiklą pagal 
tą liniją vykdančių tarpininkų kontrole, 
atsižvelgdama į taikytinus viešosios 
tvarkos arba saugumo reikalavimus.

Valdančioji taryba, kurioje užtikrinama 
lyčių pusiausvyra, nustato visus reikiamus 
reikalavimus, susijusius su kitose 
strateginių Europos investicijų linijos 
srityse veikiančių galutinių gavėjų kontrole 
ir vykdomuoju valdymu ir su veiklą pagal 
tą liniją vykdančių tarpininkų kontrole, 
atsižvelgdama į taikytinus viešosios 
tvarkos arba saugumo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) mokumo palaikymo linija
i) ES garantija gali būti naudojama 
siekiant paremti EIB finansavimą, 
garantijas fondams, specialiosios 
paskirties įmonėms ar kitoms investavimo 
platformoms arba investicijas į juos, be 
kita ko, teikiamas per nacionalinius 
skatinamojo finansavimo bankus ar 
įstaigas arba kitomis atitinkamomis 
priemonėmis, kuriomis įmonėms 
suteikiamas nuosavas kapitalas ir 
teikiamos nuosavo kapitalo tipo 
investicijos į įmones.
ii) Mokumo palaikymo linija visų pirma 
skirta fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms arba investavimo platformoms, 
kurių veikla orientuota į įmones, 
vykdančias Sąjungoje tarpvalstybinę 
veiklą, ir (arba) įmones, su kuriomis 
siejamos didelės žaliosios pertvarkos arba 
skaitmeninės transformacijos galimybės.
iii) Fondai, specialiosios paskirties įmonės 
arba investavimo platformos finansavimą 
teikia komercinėmis sąlygomis arba 
sąlygomis, atitinkančiomis laikinąją 
valstybės pagalbos sistemą12, kartu 
tinkamai atsižvelgdami į europinį 
Mokumo palaikymo priemonės pobūdį ir 
deramą dėmesį skirdami nepriklausomam 
fondų ir kitų priemonių valdymui.
iv) Fondai, specialiosios paskirties įmonės 
arba investavimo platformos turi būti 
valdomi komerciniu principu, kad 
priimami investavimo sprendimai arba 
taikomas nepriklausomas valdymas 
atitiktų įprastomis rinkos sąlygomis 
investuotojų priimamus investavimo 
sprendimus arba taikomą komercinį 
valdymą.
v) Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
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parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios 
tam tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti 
siūloma techninė pagalba.
vi) Operacijos pagal šią liniją vykdomos 
laikantis EIB vidaus taisyklių ir 
procedūrų. Visa su operacijos vertinimu 
susijusi informacija pateikiama 
Valdančiosios tarybos nariams ir 
Investicijų komiteto nariams.
vii) EIG garantijų ar investicijų kaina 
įvertinama pagal 12 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 387
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reikėtų sukurti specialiąją 
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horizontaliąją visų politikos linijų 
teisingos pertvarkos sistemą. Teisingos 
pertvarkos sistema apima investicijas, 
kuriomis sprendžiamos socialinės, 
ekonominės ar aplinkosauginės 
problemos, kylančios dėl pertvarkos 
proceso, kuriuo siekiama ES poveikio 
klimatui neutralizavimo iki 2050 m. ir 
įgyvendinti dabartinę galiojančią 
Sąjungos 2030 m. klimato tikslų versiją, 
taip pat kurios yra naudingos pagal 
Reglamento [TPF reglamentas] 7 
straipsnį valstybės narės parengtame 
teisingos pertvarkos plane nustatytiems 
regionams.

Or. en

Pakeitimas 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Teisinga pertvarkos sistema, 
antrasis Teisingos pertvarkos 
mechanizmo ramstis, horizontaliai 
priimama visose politikos linijose. 
Teisingos pertvarkos sistema apima 
investicijas, kuriomis sprendžiamos 
socialinės, ekonominės ar 
aplinkosauginės problemos, kylančios dėl 
pertvarkos proceso, kuriuo siekiama ES 
2030 m. klimato tikslo ir Sąjungos 
poveikio klimatui neutralizavimo iki 
2050 m.

Or. en

Pakeitimas 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Tuo tikslu Komisija atnaujina 
„InvestEU“ investicijų gaires, kuriose 
nurodomi „InvestEU“ fondo remiamų 
investavimo operacijų reikalavimai ir 
įtraukiamas skyrius apie „InvestEU“ 
Teisingos pertvarkos sistemą ir jos 
įgyvendinimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 390
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 23 straipsnyje nurodytam 
Investicijų komitetui pasiūlyta finansavimo 
arba investavimo operacija priklauso 
daugiau nei vienai politikos linijai, ji 
priskiriama tai politikos linijai, kuriai 
priklauso jos arba daugumos jos 
paprojekčių pagrindinis tikslas, išskyrus 
atvejus, kai investavimo gairėse nustatyta 
kitaip.

2. Jeigu 23 straipsnyje nurodytam 
Investicijų komitetui pasiūlyta finansavimo 
arba investavimo operacija priklauso 
daugiau nei vienai politikos linijai, ji 
analizuojama vadovaujantis ES 
Taksonomijos reglamente pateiktais 
tikrinimo kriterijais, ypač principu 
„nedaryti didelės žalos“. Ji priskiriama tai 
politikos linijai, kuriai priklauso jos arba 
daugumos jos paprojekčių pagrindinis 
tikslas, išskyrus atvejus, kai investavimo 
gairėse nustatyta kitaip.

Or. en

Pakeitimas 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Finansavimo ir investavimo 
operacijos turi atitikti Reglamente (ES) 
2020/852 nustatytą principą „nedaryti 
didelės žalos“.

Or. en

Pakeitimas 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai arba visuomenei. 
Jei tos operacijos tokį poveikį turi, 
atliekamas poveikio aplinkos bei 
socialiniam tvarumui patikrinimas, kad 
būtų užtikrintas kuo mažesnis žalingas 
poveikis ir kuo didesnė nauda klimatui, 
aplinkai ir socialiniam aspektui. Tuo tikslu 
finansavimo prašantys projektų vykdytojai 
pateikia reikiamą informaciją, remdamiesi 
4 dalyje nurodytomis gairėmis. Tais 
atvejais, kai įgyvendinantysis partneris 
nusprendžia, kad tvarumo patikrinimas 
nebus atliekamas, jis turi tai pagrįsti 
Investicijų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 



PE657.232v01-00 278/368 AM\1212517LT.docx

LT

Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektai, kurie yra 
nesuderinami su klimato politikos tikslais, 
laikomi netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui. Jeigu projektas susijęs su 
keliomis politikos linijomis, iš kurių bent 
viena yra suderinama su klimato politikos 
tikslais, projektas laikomas tinkamu gauti 
paramą pagal šį reglamentą, kiek tai 
susiję su ta suderinama politikos linija.

Or. it

Pakeitimas 394
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
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visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

visuomenei, įskaitant žalingą poveikį 
moterų ir vyrų lygybei darbo rinkoje. Jei 
tos operacijos tokį poveikį turi, atliekamas 
poveikio klimatui ir aplinkos lygybės bei 
socialiniam tvarumui patikrinimas, kad 
būtų užtikrintas kuo mažesnis žalingas 
poveikis ir kuo didesnė nauda klimatui, 
aplinkai, lyčių lygybei ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 395
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užkirstas kelias 
žalingam poveikiui ir užtikrinta kuo 
didesnė nauda klimatui, aplinkai ir 
socialiniam aspektui. Tuo tikslu 
finansavimo prašantys projektų vykdytojai 
pateikia reikiamą informaciją, remdamiesi 
4 dalyje nurodytomis gairėmis. Projektams, 
kurių vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
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nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos ir kitais aplinkos tikslais 
ir kurie neatitinka ES Taksonomijos 
reglamente nustatytų kriterijų, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
Sąjungos klimato politikos ir 
aplinkosaugos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
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komitetui.

Or. en

Pakeitimas 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais ir (arba) 
socialiniais tikslais, laikomi netinkamais 
gauti paramą pagal šį reglamentą. Tais 
atvejais, kai įgyvendinantysis partneris 
nusprendžia, kad tvarumo patikrinimas 
nebus atliekamas, jis turi tai pagrįsti 
Investicijų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais ir socialiniais 
tikslais, laikomi netinkamais gauti paramą 
pagal šį reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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 suteikia galimybę:

Or. it

Pakeitimas 400
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Sirpa Pietikäinen

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 
laikantis ES Taksonomijos reglamento ir 
Sąjungos klimato, aplinkosaugos ir 
socialinės politikos tikslų ir standartų, 
kurios suteikia galimybę:

Or. en

Pakeitimas 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 klimato, 
aplinkosaugos ir socialinės politikos tikslų 
ir standartų, suteikia galimybę:

Or. en

Pakeitimas 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 

Išbraukta.
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prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą;

Or. en

Pakeitimas 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą;

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą, įskaitant veiksmus ir 
priemones, kuriomis švelninamas poveikis 
darbuotojams ir saugomi darbuotojai, 
kuriems veiksmingos pertvarkos daro 
neigiamą įtaką;

Or. en

Pakeitimas 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą;

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą, įskaitant veiksmus ir 
priemones, kuriomis švelninamas poveikis 
darbuotojams ir saugomi darbuotojai, 
kuriems veiksmingos pertvarkos daro 
neigiamą įtaką;

Or. en

Pakeitimas 405
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą;

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, taikant 
transformatyviąją anglies dioksido kainą 
ir teigiamo klimato kaitos švelninimo 
priemonių poveikio naudą;

Or. en
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Pakeitimas 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įtraukti bendrą projektų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo 
komponentams, susijusiems su oru, 
vandeniu, dirvožemiu ir biologine įvairove;

b) kuo labiau mažinti projektų 
poveikį pagrindiniams gamtinio kapitalo 
komponentams, susijusiems su oru, 
vandeniu, dirvožemiu ir biologine įvairove;

Or. en

Pakeitimas 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vertinti projektus pagal jų įnašą 
siekiant Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslų ir tikslo ne vėliau kaip 
2040 m. Sąjungoje pasiekti nulinį grynąjį 
išmetamą ŠESD kiekį;

Or. en

Pakeitimas 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
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ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi; 
įskaitant veiksmus ir priemones, kuriais 
švelninamas poveikis darbuotojams ir 
saugomi darbuotojai, kuriems 
veiksmingos pertvarkos daro neigiamą 
įtaką;

Or. en

Pakeitimas 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi, 
įskaitant veiksmus ir priemones, kuriais 
švelninamas poveikis darbuotojams ir 
saugomi darbuotojai, kuriems 
veiksmingos pertvarkos daro neigiamą 
įtaką;

Or. en

Pakeitimas 410
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei darbo 
rinkoje, tam tikrų vietovių ar gyventojų 
socialinei įtraukčiai ir sričių bei sektorių, 
kuriems poveikį daro struktūrinės 
problemos, pvz., poreikis mažinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, ekonominiam vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

c) įvertinti socialinį projektų poveikį 
tam tikrų vietovių socialinei įtraukčiai ir 
sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

Išbraukta.

Or. en



AM\1212517LT.docx 289/368 PE657.232v01-00

LT

Pakeitimas 413
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais poveikio 
klimatui neutralizavimo ir kitais 
aplinkosaugos tikslais, nustatytais pagal 
ES Taksonomijos reglamentą ir principą 
„nedaryti didelės žalos“;

Or. en

Pakeitimas 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais Sąjungos 
klimato ir aplinkosaugos politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos ir (arba) socialiniais tikslais;

Or. en
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Pakeitimas 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos ir socialiniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 417
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įvertinti projektus pagal jų įnašą 
vykdant perėjimą prie poveikio klimatui 
neutralizavimo, grindžiamo per nustatytą 
laiką pasiekiamais ir mokslu pagrįstais 
tikslais, įskaitant 2030 m. klimato ir 
energetikos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 418
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti projektus, kurie 
nesuderinami su lyčių lygybės skatinimu 
ir lyčių aspekto integravimo bei biudžeto 



AM\1212517LT.docx 291/368 PE657.232v01-00

LT

sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 
principais;

Or. en

Pakeitimas 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įgyvendinantieji partneriai teikia 
informaciją, kuri yra būtina, kad būtų 
galima stebėti Sąjungos klimato ir aplinkos 
politikos tikslų siekti padedančias 
investicijas, remdamiesi gairėmis, kurias 
turės parengti Komisija.

5. Įgyvendinantieji partneriai teikia 
informaciją, kuri yra būtina, kad būtų 
galima stebėti Sąjungos aplinkos politikos 
tikslų siekti padedančias investicijas, 
remdamiesi gairėmis, kurias turės parengti 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Taikant 7 straipsnio 4 dalį, 
Europos Komisijos parengtos tvarumo 
gairės pagrįstos Taksonomijos reglamente 
nustatytais kriterijais ir suderintos su 
Europos žaliojo kurso tikslais.

Or. en

Pakeitimas 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

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 80 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją ir bent 
65 proc. investicijų pagal strateginių 
Europos investicijų politikos liniją 
prisidėtų prie Sąjungos klimato ir aplinkos 
politikos tikslų įgyvendinimo. Bent 
30 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją turėtų 
prisidėti prie 2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategijos tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo. Atsiskaityti pateikiant 
finansines ataskaitas reikėtų tik už 
atitinkamus techninės analizės kriterijus, 
parengtus pagal Reglamentą (ES) 
2020/852, atitinkančius projektus, kai 
prisidedama prie tų išlaidų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl svarbių priežasčių, susijusių su teksto vidine logika, ir yra 
neatsiejamas nuo kitų priimtinų pakeitimų.

Pakeitimas 422
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

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 100 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją ir bent 
60 proc. investicijų pagal strateginių 
Europos investicijų politikos liniją 
prisidėtų prie Sąjungos klimato ir aplinkos 
politikos tikslų įgyvendinimo, laikantis ES 
Taksonomijos reglamento ir principo 
„nedaryti didelės žalos“.
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Or. en

Pakeitimas 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

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 50 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

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 60 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos aplinkos politikos tikslų 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6a. „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
Sąjungos klimato ir aplinkos tinklų bus 
vertinamas naudojantis Reglamente dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo nustatytais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 426
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant kiekvienai 
politikos linijai skirtas investavimo gaires. 
Investavimo gairės rengiamos vykdant 
glaudų dialogą su EIB grupe ir kitais 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais.

7. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant kiekvienai 
politikos linijai skirtas investavimo gaires, 
įskaitant Teisingos pertvarkos sistemą. 
Investavimo gairės rengiamos vykdant 
glaudų dialogą su EIB grupe ir kitais 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais.

Or. en

Pakeitimas 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant kiekvienai 
politikos linijai skirtas investavimo gaires. 
Investavimo gairės rengiamos vykdant 
glaudų dialogą su EIB grupe ir kitais 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 

7. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant kiekvienai 
politikos linijai skirtas investavimo gaires, 
įskaitant Teisingos pertvarkos sistemą. 
Investavimo gairės rengiamos vykdant 
glaudų dialogą su EIB grupe ir kitais 
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partneriais. potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais.

Or. en

Pakeitimas 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Finansavimo ir investavimo 
operacijoms, vykdomoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją gynybos ir 
kosmoso sektoriuose ir kibernetinio 
saugumo srityje, investavimo gairėse gali 
būti nustatyti apribojimai, susiję su 
intelektinės nuosavybės teisių į ypatingos 
svarbos technologijas ir į Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti būtinas 
technologijas perdavimu ir licencijavimu.

8. Finansavimo ir investavimo 
operacijoms, vykdomoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją saugumo ir 
kosmoso sektoriuose ir kibernetinio 
saugumo srityje, investavimo gairėse gali 
būti nustatyti apribojimai, susiję su 
intelektinės nuosavybės teisių į ypatingos 
svarbos technologijas ir į Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti būtinas 
technologijas perdavimu ir licencijavimu.

Or. en

Pakeitimas 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sumos, kurias valstybė narė 
savanoriškai skiria pagal Reglamento 
[[BNR] numeris] [10 straipsnio 1 dalį] arba 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris] [75 straipsnio 1 dalį], naudojamos 
ES garantijos dalies, kuria dengiamos 
finansavimo ir investavimo operacijos 
atitinkamoje valstybėje narėje, atidėjiniams 
valstybių narių skyriuje suformuoti arba 
galimam įnašui iš pagal pasidalijamojo 

1. Sumos, kurias valstybė narė 
savanoriškai skiria pagal Reglamento 
[[BNR] numeris] [10 straipsnio 1 dalį] arba 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris] arba atsižvelgiant į pagal 
Reglamentą [Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] priimtuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planuose numatytų susijusių 
priemonių įgyvendinimą] [75 straipsnio 
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valdymo principą valdomų fondų 
„InvestEU“ konsultacijų centrui. Šiomis 
sumomis padedama siekti politikos tikslų, 
nustatytų Reglamento [[BNR] numeris] 
7 straipsnyje nurodytame partnerystės 
susitarime, programose arba BŽŪP 
strateginiame plane, kuriais prisidedama 
prie programos „InvestEU“.

1 dalį], naudojamos ES garantijos dalies, 
kuria dengiamos finansavimo ir 
investavimo operacijos atitinkamoje 
valstybėje narėje, atidėjiniams valstybių 
narių skyriuje suformuoti arba galimam 
įnašui iš pagal pasidalijamojo valdymo 
principą arba papildomų įnašų, 
atitinkančių pagal Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonę 
priimtuose ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose numatytų 
susijusių priemonių įgyvendinimą, 
valdomų fondų „InvestEU“ konsultacijų 
centrui. Šiomis sumomis padedama siekti 
politikos tikslų, nustatytų Reglamento 
[[BNR] numeris] 7 straipsnyje nurodytame 
partnerystės susitarime, programose arba 
BŽŪP strateginiame plane, kuriais 
prisidedama prie programos „InvestEU“.

Or. en

Pagrindimas

Kad pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę būtų teikiamas 
finansavimas valstybių narių skyriams, reikia, kad tai būtų numatyta valstybių narių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose ir atitiktų ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės reglamento tikslus.

Pakeitimas 430
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė ir Komisija sudaro 
susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 
pakeičia per keturis mėnesius nuo 
Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinamas 
partnerystės susitarimas pagal Reglamento 
[BNR] 9 straipsnio 4 dalį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamentą 
[BŽŪP], priėmimo arba tuo pačiu metu, 
kai priimamas Komisijos sprendimas, 
kuriuo iš dalies keičiama programa pagal 

Valstybė narė ir Komisija sudaro 
susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 
pakeičia per du mėnesius nuo Komisijos 
sprendimo, kuriuo patvirtinamas 
partnerystės susitarimas pagal Reglamento 
[BNR] 9 straipsnio 4 dalį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamentą 
[BŽŪP], priėmimo arba tuo pačiu metu, 
kai priimamas Komisijos sprendimas, 
kuriuo iš dalies keičiama programa pagal 
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Reglamento [BNR] 10 straipsnį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamento 
[BŽŪP] 107 straipsnį.

Reglamento [BNR] 10 straipsnį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamento 
[BŽŪP] 107 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 
211 straipsnio 1 dalies, valstybių narių 
skyriaus ES garantijos atidėjinių norma 
yra 40 proc. ir kiekviename susitarime dėl 
įnašo ji gali būti sumažinta arba 
padidinta, siekiant atsižvelgti į riziką, 
susijusią su numatomais naudoti 
finansiniais produktais.

Visapusiškai laikomasi Finansinio 
reglamento 211 straipsnio 1 dalies.

Or. en

Pakeitimas 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 213 straipsnio 4 dalies, 
pasibaigus šio straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytam sudarymo etapui, atidėjiniai 
kasmet nepildomi, kol nepanaudojama ta 
valstybių narių skyriaus ES garantijos 
dalis;

b) visapusiškai laikomasi Finansinio 
reglamento 213 straipsnio 4 dalies.

Or. en
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Pakeitimas 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėl mokumo palaikymo linijos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 435
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 75 proc. ES skyriaus ES garantijos, 
nurodytos 4 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje – 56 365 380 000 EUR – 
skiriami EIB grupei. EIB grupė suteikia 
bendrą finansinį įnašą, kuris siekia 
9 418 270 000 EUR. Šis įnašas skiriamas 

4. 70 proc. ES skyriaus ES garantijos, 
nurodytos 4 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje – 52 607 702 000 EUR – 
skiriami EIB grupei. EIB grupė suteikia 
bendrą finansinį įnašą, kuris siekia 
9 418 270 000 EUR. Šis įnašas skiriamas 
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tokiu būdu ir tokia forma, kad būtų 
lengviau įgyvendinti „InvestEU“ fondą ir 
pasiekti 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
tikslus.

tokiu būdu ir tokia forma, kad būtų 
lengviau įgyvendinti „InvestEU“ fondą ir 
pasiekti 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 436
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Likę 25 proc. ES skyriaus ES 
garantijos skiriami kitiems 
įgyvendinantiesiems partneriams, kurie 
taip pat turi pateikti finansinį įnašą, kuris 
turi būti nustatytas susitarimuose dėl 
garantijos.

5. Likę 30 proc. ES skyriaus ES 
garantijos skiriami kitiems 
įgyvendinantiesiems partneriams, kurie 
taip pat turi pateikti finansinį įnašą, kuris 
turi būti nustatytas susitarimuose dėl 
garantijos.

Or. en

Pakeitimas 437
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu kiti įgyvendinantieji 
partneriai kvietime pareikšti 
susidomėjimą pareikš didelį 
susidomėjimą, kuris viršys likusius 
30 proc. ES garantijos, Komisija gali 
perkelti išteklius, kad tiems 
įgyvendinantiesiems partneriams būtų 
suteikta garantija.

Or. en
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Pakeitimas 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 4 straipsnio 2 dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nurodyta parama 
suteikiant ES garantiją skiriama 
Reglamento [EURI] 4 straipsnio 6 dalyje 
nustatytomis sąlygomis. Kitais atvejais 
parama suteikiant ES garantiją gali būti 
skiriama finansavimo ir investavimo 
operacijoms, kurioms taikomas šis 
reglamentas, investavimo laikotarpiu, kuris 
baigiasi 2027 m. gruodžio 31 d.

7. 4 straipsnio 2 dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nurodyta parama 
suteikiant ES garantiją skiriama, jeigu 
Komisija su įgyvendinančiuoju partneriu 
sudarė susitarimą dėl garantijos, 
laikydamasi Reglamento [EURI] 4 
straipsnio 6 dalyje nustatytų terminų. 
Kitais atvejais parama suteikiant ES 
garantiją gali būti skiriama finansavimo ir 
investavimo operacijoms, kurioms 
taikomas šis reglamentas, investavimo 
laikotarpiu, kuris baigiasi 2027 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinančiojo partnerio ir galutinio 
gavėjo, finansų tarpininko ar bet kurio 
kito subjekto, nurodyto 15 straipsnio 
1 dalies a punkte, sutartys, kurioms 
taikoma 4 straipsnio 2 dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nurodyta ES 
garantija, pasirašomos per vienus metus 
po to, kai įgyvendinantysis partneris 
patvirtina atitinkamą finansavimo arba 
investavimo operaciją. Kitais atvejais 
įgyvendinančiojo partnerio ir galutinio 
gavėjo, finansų tarpininko ar bet kurio kito 
subjekto, nurodyto 15 straipsnio 1 dalies 

Įgyvendinančiojo partnerio ir galutinio 
gavėjo, finansų tarpininko ar bet kurio kito 
subjekto, nurodyto 15 straipsnio 1 dalies 
a punkte, sudaromos sutartys pasirašomos 
iki 2028 m. gruodžio 31 d.
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a punkte, sudaromos sutartys pasirašomos 
iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 440
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atitinka lyčių lygybės, biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą ir 
lyčių aspekto integravimo gaires.

Or. en

Pakeitimas 441
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. atitinka ES Taksonomijos 
reglamentą ir principą „nedaryti didelės 
žalos“;

Or. en

Pakeitimas 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be Sąjungoje arba su valstybe nare 2. Be Sąjungoje arba su valstybe nare 
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susijusioje užjūrio šalyje ar teritorijoje, 
nurodytoje SESV II priede, vykdomų 
projektų, „InvestEU“ fondas, vykdydamas 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal kitas nei strateginių Europos 
investicijų linija linijas, gali remti šiuos 
projektus ir operacijas:

susijusioje užjūrio šalyje ar teritorijoje, 
nurodytoje SESV II priede, vykdomų 
projektų, „InvestEU“ fondas, vykdydamas 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal kitas nei strateginių Europos 
investicijų linija linijas arba Mokumo 
palaikymo priemonę, gali remti šiuos 
projektus ir operacijas:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektus, kuriuose dalyvauja 
vienoje ar daugiau valstybių narių esantys 
arba įsisteigę subjektai, apimančius vieną 
ar daugiau trečiųjų valstybių, įskaitant 
stojančiąsias valstybes, šalis kandidates ir 
potencialias šalis kandidates, šalis, kurios 
patenka į Europos kaimynystės politikos 
taikymo sritį, taip pat EEE ar ELPA šalis 
arba užjūrio šalis ir teritorijas, nurodytas 
SESV II priede, arba asocijuotąsias 
trečiąsias valstybes, neatsižvelgiant į tai, 
ar esama partnerių tose trečiosiose 
valstybėse arba užjūrio šalyse ar 
teritorijose;

a) projektus, kuriuose dalyvauja 
vienoje ar daugiau valstybių narių, užjūrio 
šalyje arba teritorijoje, nurodytose SESV 
II priede, esantys arba įsisteigę subjektai;

Or. en

Pakeitimas 444
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansavimo ir investavimo 
operacijas 5 straipsnyje nurodytose 
trečiosiose valstybėse, kurios prisidėjo prie 
konkretaus finansinio produkto.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „InvestEU“ fondas gali remti 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
kuriomis teikiamos lėšos galutiniams 
gavėjams, kurie yra teisės subjektai, įsteigti 
bet kurioje iš toliau nurodytų valstybių ar 
teritorijų:

3. „InvestEU“ fondas remia 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
kuriomis teikiamos lėšos galutiniams 
gavėjams, kurie yra teisės subjektai, įsteigti 
valstybėje narėje:

Or. en

Pakeitimas 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiojoje valstybėje, kuri yra 
asocijuotoji programos „InvestEU“ 
valstybė pagal 5 straipsnį;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai taikytina, trečiojoje valstybėje, 
nurodytoje 2 dalies a punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kitose trečiosiose valstybėse, jei 
reikia finansuoti projektą valstybėje arba 
teritorijoje, nurodytoje a, b ir c punktuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant pirmos pastraipos, pagal 
strateginių Europos investicijų liniją 
remiami galutiniai gavėjai ir tarpininkai 
turi būti teisės subjektai, atitinkantys 7 
straipsnio 1 dalies e punkto įvadiniame 

Nepaisant pirmos pastraipos, įmonės gali 
gauti „InvestEU“ paramą, tik jeigu jos 
garantijos laikotarpiu nemokės dividendų, 
neprivalomų atkarpų mokėjimų ir 
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sakinyje ir antroje pastraipoje nustatytus 
reikalavimus ir reikalavimus, nustatytus 
pagal to punkto trečią pastraipą.

neatpirks akcijų.

Be to, įmonės užtikrins, kad bet kokio 
tokio „InvestEU“ paramos gavėjo 
vadovybės nario atlygis neviršija 
fiksuotojo to nario 2019 m. gruodžio 31 d. 
atlygio dalies. Asmenims, kurie tampa 
vadovybės nariais tuo metu, kai teikiama 
ši parama, arba po to, taikoma riba yra 
mažiausias bet kurio iš vadovybės narių 
fiksuotasis atlygis 2019 m. gruodžio 31 d. 
Premijos ar kiti kintamieji ar palyginami 
atlygio elementai jokiomis aplinkybėmis 
nemokami.

Or. en

Pakeitimas 450
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos, kurioms iš „InvestEU“ fondo 
arba pagal Teisingos pertvarkos 
mechanizmo viešojo sektoriaus paskolų 
priemonę teikiama parama, gali gauti 
finansavimą pagal 7 straipsnio 1a dalį, 
jeigu pirmiau minėtų priemonių parama 
nesudaro daugiau kaip 50 proc. visos 
investicijos dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu sukurti trijų Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių sinergiją. Kad Teisingos 
pertvarkos fondo ir trečiojo ramsčio projektai, kurie gali gauti Teisingos pertvarkos 
mechanizmo finansavimą, galėtų padidinti Teisingos pertvarkos mechanizmo poveikį teisingą 
pertvarką vykdantiems regionams, nes jie, padedami Teisingos pertvarkos mechanizmo, 
galėtų tuo pasinaudoti investicijoms skatinti.
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Pakeitimas 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant antros ir trečios pastraipų, 
finansavimo ir investavimo operacijomis 
pagal mokumo palaikymo liniją gali būti 
remiamos tik valstybėje narėje 
įsisteigusios ir Sąjungoje veikiančios 
įmonės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiesiogiai arba netiesiogiai per 
finansų tarpininkus, fondus, investavimo 
platformas ar kitas priemones galutiniams 
gavėjams teikiamų paskolų, garantijų, 
priešpriešinių garantijų, kapitalo rinkos 
priemonių, bet kokių kitų finansavimo 
formų ar kredito vertės didinimo 
priemonių, įskaitant subordinuotąją skolą 
arba investicijas į nuosavą ar kvazinuosavą 
kapitalą;

a) tiesiogiai arba netiesiogiai per 
finansų tarpininkus, fondus, investavimo 
platformas ar kitas priemones galutiniams 
gavėjams teikiamų paskolų, garantijų, 
priešpriešinių garantijų, kapitalo rinkos 
priemonių, bet kokių kitų finansavimo 
formų ar kredito vertės didinimo 
priemonių, įskaitant mišrią skolą, 
subordinuotąją skolą arba investicijas į 
nuosavą konvertuojamąjį ar kvazinuosavą 
kapitalą;

Or. en
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Pagrindimas

Nors Taryba jau pritarė šiai teksto daliai, šis pakeitimas atspindi dokumento dėl mokumo 
palaikymo pranešėjų požiūrį.

Pakeitimas 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiesiogiai arba netiesiogiai per 
finansų tarpininkus, fondus, investavimo 
platformas ar kitas priemones galutiniams 
gavėjams teikiamų paskolų, garantijų, 
priešpriešinių garantijų, kapitalo rinkos 
priemonių, bet kokių kitų finansavimo 
formų ar kredito vertės didinimo 
priemonių, įskaitant subordinuotąją skolą 
arba investicijas į nuosavą ar kvazinuosavą 
kapitalą;

a) tiesiogiai arba netiesiogiai per 
finansų tarpininkus, fondus, investavimo 
platformas ar kitas priemones galutiniams 
gavėjams teikiamų paskolų, garantijų, 
priešpriešinių garantijų arba investicijas į 
nuosavą kapitalą; į sistemą neįtraukiamos 
ir draudžiamos skolų padengimo sistemos 
ir kvazinuosavas kapitalas;

Or. en

Pakeitimas 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mokumo palaikymo linijos 
reikalavimus atitinkančiomis 
priemonėmis 3.2 straipsnio c punkte 
nurodytoms įmonėms suteikiamas 
nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
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pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal mokumo palaikymo liniją 
veikiantys tarpininkai yra įsisteigę kurioje 
nors valstybėje narėje ir veikia Sąjungoje. 
Valdančioji taryba, atsižvelgdama į visus 
taikomus viešosios tvarkos arba saugumo 
aspektus, nustato visus būtinus 
reikalavimus, susijusius su tarpininkų 
(fondų, specialiosios paskirties įmonių ir 
kt.) kontrole.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 15 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų skolos produktų atveju:

Išbraukta.

i) pagrindinę sumą ir visas laikantis 
finansavimo operacijų sąlygų iki 
įsipareigojimų neįvykdymo momento 
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įgyvendinančiajam partneriui mokėtinas, 
bet nesumokėtas palūkanas ir sumas;
ii) restruktūrizavimo nuostolius;
iii) nuostolius, susidarančius dėl valiutų, 
išskyrus euro, kursų svyravimų rinkose, 
kuriose ilgalaikio apsidraudimo galimybės 
yra ribotos;

Or. en

Pakeitimas 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 15 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų investicijų į nuosavą kapitalą 
arba kvazinuosavą kapitalą atveju – 
investuotas sumas ir su jomis susijusias 
finansavimo išlaidas bei nuostolius, 
susidarančius dėl valiutų, išskyrus euro, 
kursų svyravimų

b) 15 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų investicijų į nuosavą kapitalą 
atveju – investuotas sumas ir su jomis 
susijusias finansavimo išlaidas bei 
nuostolius, susidarančius dėl valiutų, 
išskyrus euro, kursų svyravimų;

Or. en

Pakeitimas 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos a punkto i 
papunktį, subordinuotosios skolos atveju 
įsipareigojimų neįvykdymo įvykiu 
laikomas atidėjimas, sumažinimas arba 
reikalaujamas investavimo nutraukimas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai ir valdančiajai tarybai, 
įsteigtai pagal 20 straipsnį, pataria 
patariamoji taryba.

1. Komisijai ir valdančiajai tarybai, 
įsteigtai pagal 20 straipsnį, pataria 
patariamoji taryba, kurią sudaro 
neatlygintinai dalyvaujantys nariai.

Or. it

Pakeitimas 460
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamoji taryba siekia užtikrinti 
lyčių pusiausvyrą ir ją sudaro:

2. Patariamoji taryba užtikrina 
minimaliąją lyčių pusiausvyrą, kad bent 
40 proc. jos narių sudarytų lyties, kuriai 
per mažai atstovaujama, atstovai, ir ją 
sudaro:

Or. en

Pakeitimas 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamoji taryba siekia užtikrinti 2. Patariamoji taryba užtikrina lyčių 
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lyčių pusiausvyrą ir ją sudaro: pusiausvyrą ir ją sudaro:

Or. en

Pakeitimas 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos Komisija gali paskirti 
balsavimo teisės neturintį Europos 
socialinių partnerių darbuotojų atstovą, 
atsižvelgdama į organizacijos, kurios 
atstovas priimtas į patariamąją tarybą, 
pateiktą pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali paskirti balsavimo teisės 
neturintį Europos socialinių partnerių 
darbuotojų atstovą, atsižvelgdama į 
organizacijos, kurios atstovas priimtas į 
patariamąją tarybą, pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
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19 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Išsamūs patariamosios tarybos 
posėdžių protokolai skelbiami viešai kuo 
greičiau po to, kai patariamoji taryba juos 
patvirtina.

8. Išsamūs patariamosios tarybos 
posėdžių protokolai skelbiami viešai 
nedelsiant po to, kai patariamoji taryba 
juos patvirtina.

Or. it

Pakeitimas 465
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiama „InvestEU“ programos 
valdančioji taryba. Ją sudaro keturi 
Komisijos atstovai, trys EIB grupės 
atstovai, du kitų (ne EIB grupės) 
įgyvendinančiųjų partnerių atstovai ir 
vienas Europos Parlamento paskirtas 
balsavimo teisės neturintis ekspertas. Tas 
Europos Parlamento paskirtas balsavimo 
teisės neturintis ekspertas nesiekia gauti 
nurodymų iš Sąjungos institucijų, įstaigų, 
organų ar agentūrų, kurios nors valstybės 
narės vyriausybės ar kitų viešųjų ar 
privačiųjų įstaigų, nesivadovauja jų 
nurodymais ir veiklą vykdo visiškai 
nepriklausomai. Tas ekspertas savo 
pareigas vykdo nešališkai ir 
atsižvelgdamas į „InvestEU“ fondo 
interesus.

1. Įsteigiama „InvestEU“ programos 
valdančioji taryba. Ją sudaro keturi 
Komisijos atstovai, trys EIB grupės 
atstovai, du kitų (ne EIB grupės) 
įgyvendinančiųjų partnerių atstovai ir 
vienas Europos Parlamento paskirtas 
balsavimo teisės neturintis ekspertas ir ji 
užtikrina, kad būtų užtikrinta bendra 
Valdančiosios tarybos sudėties lyčių 
pusiausvyra. Tas Europos Parlamento 
paskirtas balsavimo teisės neturintis 
ekspertas nesiekia gauti nurodymų iš 
Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar 
agentūrų, kurios nors valstybės narės 
vyriausybės ar kitų viešųjų ar privačiųjų 
įstaigų, nesivadovauja jų nurodymais ir 
veiklą vykdo visiškai nepriklausomai. Tas 
ekspertas savo pareigas vykdo nešališkai ir 
atsižvelgdamas į „InvestEU“ fondo 
interesus.

Or. en

Pakeitimas 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
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Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinantiesiems partneriams 
teikia strategines ir veiklos gaires, įskaitant 
finansinių produktų kūrimo ir su kitomis 
„InvestEU“ fondo veikimui būtinomis 
politikos priemonėmis ir procedūromis 
susijusias gaires;

a) reguliariai konsultuodamasi su 
valstybių narių atstovais patariamojoje 
taryboje per 19 straipsnio 6 dalyje 
nurodytus atskirus susirinkimus, 
įgyvendinantiesiems partneriams teikia 
strategines ir veiklos gaires, įskaitant 
finansinių produktų kūrimo ir su kitomis 
„InvestEU“ fondo veikimui būtinomis 
politikos priemonėmis ir procedūromis 
susijusias gaires;

Or. it

Pakeitimas 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nustato gaires, kurios nurodytos I 
priedo 6 skirsnio d punkte.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 468
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos aprašas;

a) siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos ir to, kaip ja 
laikomasi ES Taksonomijos reglamento ir 
principo „nedaryti didelės žalos“, aprašas;

Or. en

Pakeitimas 469
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų;

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų, visų pirma 
padeda pereiti prie poveikio klimatui 
neutralizavimo, grindžiamo per nustatytą 
laiką pasiekiamais ir mokslu pagrįstais 
tikslais, ir įgyvendinti Žaliąjį kursą bei 
kitus tvarumo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijos poveikis; f) investicijos ekonominis, socialinis, 
regioninis ir aplinkosauginis poveikis, 
konkrečiai atsižvelgiant į darbo vietų 
kūrimą ir tvarumą;

Or. en
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Pakeitimas 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijos poveikis; f) investicijos poveikis, konkrečiai 
atsižvelgiant į darbo vietų kūrimą ir 
tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 472
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijos poveikis; f) investicijos poveikis, taip pat ir 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 473
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Reglamente dėl su tvarumu 
susijusios informacijos atskleidimo 
nustatyti tvarumo rodikliai;

Or. en
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Pakeitimas 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 33 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nustatant 
papildomus suvestinės elementus, 
įskaitant išsamias suvestinės, kurią turi 
naudoti įgyvendinantieji partneriai, 
taisykles.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 475
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atlieka patikrą, kad 
patvirtintų, jog įgyvendinančiųjų partnerių, 
išskyrus EIB, siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos atitinka Sąjungos 
teisę ir politiką.

1. Komisija atlieka patikrą, kad 
patvirtintų, jog įgyvendinančiųjų partnerių, 
išskyrus EIB, siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos atitinka Sąjungos 
teisę ir politiką, įskaitant lyčių lygybės 
principą.

Or. en

Pakeitimas 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrina, kad būtų pasiekti 7 
straipsnio 6 dalyje nustatyti tvarios 
infrastruktūros politikos linijos ir 
strateginių Europos investicijų politikos 
linijos klimato ir aplinkosaugos išlaidų 
tikslai;

Or. en

Pakeitimas 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) konsultuojasi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 478
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra, Investicijų komitetas turėtų 
būti įpareigotas priimti strategijas ir 
procedūras, kuriomis komitete būtų 
užtikrinta lyčių pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 479
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetas du kartus per metus 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
visų per pastaruosius šešis mėnesius 
Investicijų komiteto parengtų išvadų sąrašą 
ir su jomis susijusias paskelbtas suvestines. 
Kartu, laikantis griežtų konfidencialumo 
reikalavimų, pateikiami sprendimai 
nepritarti ES garantijos naudojimui.

Investicijų komitetas du kartus per metus 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
visų per pastaruosius šešis mėnesius 
Investicijų komiteto parengtų išvadų sąrašą 
ir su jomis susijusias paskelbtas suvestines. 
Pateikiami sprendimai nepritarti ES 
garantijos naudojimui ir informacija apie 
pažangą siekiant 7 straipsnio 6 dalyje 
nustatytų klimato ir aplinkos išlaidų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Investicijų komitetas nuo jo 
įsteigimo dienos taip pat yra atsakingas už 
ES garantijos naudojimo pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017 tvirtinimą likusią tame 
reglamente nustatyto investavimo 
laikotarpio dalį. Pasiūlymai vertinami 
pagal tame reglamente nustatytus kriterijus. 
Tuos pasiūlymus vertina už tvarios 
infrastruktūros liniją ir strateginių Europos 
investicijų liniją atsakingos Investicijų 
komiteto sudėtys. 22 straipsnis tokiems 
pasiūlymams netaikomas.

8. Investicijų komitetas nuo jo 
įsteigimo dienos taip pat yra atsakingas už 
ES garantijos naudojimo pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017 tvirtinimą likusią tame 
reglamente nustatyto investavimo 
laikotarpio dalį. Pasiūlymai vertinami 
pagal tame reglamente nustatytus kriterijus. 
Tuos pasiūlymus vertina už tvarios 
infrastruktūros liniją ir strateginių Europos 
investicijų liniją atsakingos Investicijų 
komiteto sudėtys. Visos sprendimų 
priėmime ir projektų atrankoje 
dalyvaujančios įstaigos, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas, veikia 
laikydamosi skaidrumo, atskaitomybės ir 
garantuoto suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimo principų. Jose turėtų dirbti 
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nepriklausomi įvairiose techninėse srityse 
patirties turintys ekspertai, įskaitant 
klimato ekspertus, ir siekiama vienodo 
vyrų ir moterų darbuotojų skaičiaus. 
Informacija apie projektus, atrankos 
procedūrą ir sprendimų priėmimą yra 
vieša, tačiau slapta komercinė informacija 
neskelbiama.

Or. en

Pakeitimas 481
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įsteigia „InvestEU“ 
konsultacijų centrą. „InvestEU“ 
konsultacijų centras teikia konsultacinę 
paramą, susijusią su investicinių projektų 
nustatymu, rengimu, plėtojimu, struktūros 
formavimu, viešaisiais pirkimais ir 
įgyvendinimu ir su projektų vykdytojų ir 
finansų tarpininkų gebėjimų įgyvendinti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
stiprinimu. Parama gali būti teikiama bet 
kuriuo projekto gyvavimo ciklo arba 
remiamo subjekto finansavimo etapu.

1. Komisija įsteigia „InvestEU“ 
konsultacijų centrą. „InvestEU“ 
konsultacijų centras teikia konsultacinę 
paramą, susijusią su investicinių projektų 
nustatymu, rengimu, plėtojimu, struktūros 
formavimu, viešaisiais pirkimais ir 
įgyvendinimu ir su projektų vykdytojų ir 
finansų tarpininkų gebėjimų įgyvendinti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
stiprinimu. Parama gali būti teikiama bet 
kuriuo projekto gyvavimo ciklo arba 
remiamo subjekto finansavimo etapu. 
Reikėtų numatyti sukurti tam skirtą 
daugiakalbę svetainę, kurioje būtų 
teikiama parama ir informacija.

Or. en

Pakeitimas 482
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Švietimas ir mokymas – svarbūs 
bet kokio ES lygmeniu vykdomo tvaraus 
ekonomikos gaivinimo aspektais, nes šis 
sektorius smarkiai nukentėjo nuo 
COVID-19 pandemijos. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie 
ilgalaikio jo konkurencingumo stiprinimo 
remiant operacijas, skatinančias tvarų, 
novatorišką ir skaitmeninį švietimą ir 
mokymą. Reikėtų numatyti specialią 
paramą šios srities MVĮ ir 
organizacijoms, kurioms finansavimas 
reikalingas tam, kad jos galėtų tęsti ir 
plėtoti savo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams plėtoti jų projektus, kad jie 
atitiktų 3 ir 7 straipsniuose nustatytus 
tikslus ir 13 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus, taip pat sudaro 
palankesnes sąlygas plėtoti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus ir 
sujungti nedidelio masto projektus, be kita 
ko, pasinaudojant šios dalies f punkte 
nurodytomis platformomis, su sąlyga, kad 
tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 
komiteto išvadoms dėl ES garantija 
tokiems projektams teikiamos paramos 
aprėpties;

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams, visų pirma vietos 
administracijoms ir bendruomenėms, 
plėtoti jų projektus, kad jie atitiktų 3 ir 7 
straipsniuose nustatytus tikslus ir 13 
straipsnyje nustatytus tinkamumo 
kriterijus, taip pat sudaro palankesnes 
sąlygas plėtoti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus, 
atitinkančius Sąjungos klimato ir 
aplinkos tikslus, ypatingą dėmesį skiriant 
Reglamentui dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, ir 
didesniam jų įgyvendinimo skaidrumui, ir 
sujungti nedidelio masto projektus, be kita 
ko, pasinaudojant šios dalies f punkte 
nurodytomis platformomis, su sąlyga, kad 
tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 
komiteto išvadoms dėl ES garantija 
tokiems projektams teikiamos paramos 
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aprėpties;

Or. en

Pakeitimas 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams plėtoti jų projektus, kad jie 
atitiktų 3 ir 7 straipsniuose nustatytus 
tikslus ir 13 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus, taip pat sudaro 
palankesnes sąlygas plėtoti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus ir 
sujungti nedidelio masto projektus, be kita 
ko, pasinaudojant šios dalies f punkte 
nurodytomis platformomis, su sąlyga, kad 
tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 
komiteto išvadoms dėl ES garantija 
tokiems projektams teikiamos paramos 
aprėpties;

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams plėtoti jų projektus, kad jie 
atitiktų 3 ir 7 straipsniuose nustatytus 
tikslus ir 13 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus, taip pat sudaro 
palankesnes sąlygas plėtoti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus ir 
perėjimui prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos labiausiai 
paveiktuose regionuose ir sujungti 
nedidelio masto projektus, be kita ko, 
pasinaudojant šios dalies f punkte 
nurodytomis platformomis, su sąlyga, kad 
tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 
komiteto išvadoms dėl ES garantija 
tokiems projektams teikiamos paramos 
aprėpties;

Or. en

Pakeitimas 485
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sudaro palankesnes sąlygas kurti 
bendradarbiavimo platformas, skirtas 
keistis ir dalytis tarpusavyje duomenimis, 
praktine patirtimi ir geriausios patirties 
pavyzdžiais, siekiant remti projektų bazę ir 

e) sudaro palankesnes sąlygas kurti 
bendradarbiavimo platformas, skirtas 
keistis ir dalytis tarpusavyje duomenimis, 
praktine patirtimi ir geriausios patirties 
pavyzdžiais, siekiant remti projektų bazę ir 
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sektorių plėtrą; sektorių plėtrą ir vietos lygmens projektų 
inkubatorius kartu su novatoriais, 
projektų kūrėjais ir finansuotojais;

Or. en

Pakeitimas 486
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) remia gebėjimų stiprinimo 
veiksmus, kad būtų plėtojami 
organizaciniai gebėjimai, įgūdžiai ir 
procesai ir paspartintas organizacijų 
pasirengimas investicijoms, kad valdžios 
institucijos ir projektų vykdytojai galėtų 
kurti investicinių projektų bazes, plėtoti 
finansinius mechanizmus ir investavimo 
platformas 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;

h) remia gebėjimų stiprinimo 
veiksmus, kad būtų plėtojami 
organizaciniai gebėjimai, įgūdžiai ir 
procesai ir paspartintas organizacijų 
pasirengimas investicijoms, kad valdžios 
institucijos ir projektų vykdytojai galėtų 
kurti investicinių projektų bazes, plėtoti 
finansinius mechanizmus ir investavimo 
platformas 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; vietos 
ir regionų lygmenimis sukurti projektų 
inkubatorius, sutelkiančius novatorius, 
projektų kūrėjus ir finansuotojus, ir 
padedančius projektams atitikti 
finansavimui gauti taikomus 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) teikia paramą finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal mokumo 
palaikymo liniją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija sudaro susitarimą dėl 
konsultacijų su kiekvienu patariamuoju 
partneriu dėl vienos ar daugiau 
konsultacijų iniciatyvų įgyvendinimo. 
2 dalyje nurodytoms paslaugoms gali būti 
taikomi mokesčiai daliai išlaidų, susijusių 
su tų paslaugų teikimu, padengti, išskyrus 
viešiesiems projektų vykdytojams ir ne 
pelno organizacijoms teikiamas paslaugas, 
kurios yra nemokamos, jei tai 
pagrindžiama. MVĮ už 2 dalyje nurodytas 
paslaugas mokami mokesčiai neviršija 
trečdalio tų paslaugų teikimo išlaidų.

4. Komisija sudaro susitarimą dėl 
konsultacijų su kiekvienu patariamuoju 
partneriu dėl vienos ar daugiau 
konsultacijų iniciatyvų įgyvendinimo. 
2 dalyje nurodytoms paslaugoms gali būti 
taikomi mokesčiai daliai išlaidų, susijusių 
su tų paslaugų teikimu, padengti, išskyrus 
viešiesiems projektų vykdytojams ir ne 
pelno organizacijoms teikiamas paslaugas, 
kurios yra nemokamos, jei tai 
pagrindžiama. MVĮ už 2 dalyje nurodytas 
paslaugas mokami mokesčiai neviršija 
ketvirtadalio tų paslaugų teikimo išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis
Konsultavimo paslaugų ir techninės 

pagalbos finansavimas
Ne didesnė kaip 100 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 
paslaugoms ir techninei bei 
administracinei pagalbai, susijusioms su 
fondų, specialiosios paskirties įmonių, 
investavimo platformų ir kitų priemonių 
steigimu ir valdymu mokumo palaikymo 
linijos tikslais, įskaitant 14 straipsnio 2 
dalies i punkte nurodytą paramą, 
išskirtinį dėmesį skiriant valstybėms 
narėms, kurių akcijų rinkos yra menkiau 
išvystytos. Taip pat suteikiama galimybė 
pasinaudoti technine pagalba, skirta 
pagal šią liniją finansuojamų įmonių 
žaliajai pertvarkai ir skaitmeninei 
transformacijai remti.
Komisija šią sumą naudoja taikydama 
tiesioginį arba netiesioginį valdymą, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a ir c punktuose.
80 000 000 EUR suma iš pirmoje 
pastraipoje nurodytos sumos yra išorės 
asignuotosios pajamos, kaip nustatyta 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 
dalyje, ir jai taikomos Reglamento [EURI] 
4 straipsnio 4 ir 8 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 490
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Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamento ar Tarybos 
prašymu valdančiosios tarybos pirmininkas 
prašančiajai institucijai pateikia 
„InvestEU“ fondo veiklos rezultatų 
ataskaitą ir, be kita ko, dalyvauja klausyme 
Europos Parlamente.

1. Europos Parlamento ar Tarybos 
prašymu valdančiosios tarybos pirmininkas 
prašančiajai institucijai pateikia 
„InvestEU“ fondo veiklos rezultatų 
ataskaitą ir, be kita ko, dalyvauja klausyme 
Europos Parlamente. Europos 
Parlamentui turėtų būti teikiami 
periodiniai vertinimai, kurie turėtų būti 
viešai skelbiami;

Or. en

Pakeitimas 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamento ar Tarybos 
prašymu valdančiosios tarybos pirmininkas 
prašančiajai institucijai pateikia 
„InvestEU“ fondo veiklos rezultatų 
ataskaitą ir, be kita ko, dalyvauja klausyme 
Europos Parlamente.

1. Europos Parlamento ar Tarybos 
prašymu valdančiosios tarybos pirmininkas 
ir Investicijų komiteto pirmininkas 
prašančiajai institucijai pateikia 
„InvestEU“ fondo veiklos rezultatų 
ataskaitą ir, be kita ko, dalyvauja klausyme 
Europos Parlamente.

Or. en

Pakeitimas 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdančiosios tarybos pirmininkas 
žodžiu arba raštu atsako į Europos 
Parlamento arba Tarybos dėl „InvestEU“ 
fondo pateiktus klausimus ne vėliau kaip 
per penkias savaites nuo jų gavimo dienos.

2. Valdančiosios tarybos pirmininkas 
ir Investicijų komiteto pirmininkas žodžiu 
arba raštu atsako į Europos Parlamento 
arba Tarybos dėl „InvestEU“ fondo 
pateiktus klausimus ne vėliau kaip per 
penkias savaites nuo jų gavimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 493
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje 
nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti III priede.

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje 
nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti III priede. Jie turėtų 
atspindėti duomenis, kuriais atsižvelgiama 
į lyčių aspektą, ir turėtų būti parengti 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, remiantis 
poveikio lytims vertinimu. Taip į 
stebėseną taip pat bus įtraukti trūkumai 
sektoriuose, kuriuose dominuoja moterys, 
ir bus sprendžiamas vienodų moterų ir 
vyrų galimybių ir vienodo požiūrio į juos 
darbo rinkoje klausimas.

Or. en

Pakeitimas 494
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje 
nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti III priede.

1. Tvarumo rodikliai, kuriais 
grindžiama programos „InvestEU“ 
įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 
3 straipsnyje nustatytų bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, visų pirma poveikio 
klimatui neutralizavimo, žiedinės 
ekonomikos ir kitų aplinkosaugos tikslų, 
ataskaita dėl suderinamumo su ES 
Taksonomijos analizės kriterijais, pateikti 
III priede.

Or. en

Pakeitimas 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad įgyvendinimo ir rezultatų 
stebėsenos duomenys būtų renkami 
veiksmingai, efektyviai ir laiku ir kad 
remiantis tais duomenimis būtų galima 
vykdyti deramą rizikos ir garantijų 
portfelio stebėseną. Todėl 
įgyvendinantiesiems partneriams, 
patariamiesiems partneriams ir, kai 
tinkama, kitiems Sąjungos lėšų gavėjams 
nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad įgyvendinimo ir rezultatų 
stebėsenos duomenys būtų renkami 
veiksmingai, efektyviai ir laiku ir kad 
remiantis tais duomenimis būtų galima 
vykdyti deramą rizikos ir garantijų 
portfelio stebėseną, taip pat poveikio 
lytims vertinimą. Todėl 
įgyvendinantiesiems partneriams, 
patariamiesiems partneriams ir, kai 
tinkama, kitiems Sąjungos lėšų gavėjams 
nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis



PE657.232v01-00 328/368 AM\1212517LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 241 ir 250 straipsnius parengia 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
ataskaitą. Pagal Finansavimo reglamento 
41 straipsnio 5 dalį metinėje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie programos 
įgyvendinimo lygį pagal jos tikslus ir 
veiklos rodiklius. Tuo tikslu kiekvienas 
įgyvendinantysis partneris kasmet teikia 
informaciją, kuri yra būtina, kad Komisija 
galėtų vykdyti savo ataskaitų teikimo 
pareigas, įskaitant informaciją apie ES 
garantijos naudojimą.

3. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 241 ir 250 straipsnius parengia 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
ataskaitą. Pagal Finansavimo reglamento 
41 straipsnio 5 dalį metinėje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie programos 
įgyvendinimo lygį pagal jos tikslus ir 
veiklos rodiklius. Tuo tikslu kiekvienas 
įgyvendinantysis partneris kasmet teikia 
informaciją, kuri yra būtina, kad Komisija 
galėtų vykdyti savo ataskaitų teikimo 
pareigas, įskaitant informaciją apie ES 
garantijos naudojimą. Prireikus kartu su 
metine ataskaita pateikiami pasiūlymai 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
šiam reglamentui iš dalies keisti.

Or. en

Pakeitimas 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalies 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atskirai atitinkamai pranešama 
apie pagal mokumo palaikymo liniją 
vykdomas operacijas, kaip numatyta 
susitarime dėl garantijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 498
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos „InvestEU“ vertinimai 
atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų 
galima panaudoti priimant sprendimus.

1. Programos „InvestEU“ vertinimai 
turėtų apimti projekto arba veiksmų 
poveikį aplinkai, pagrįstą suderintais 
tvarumo rodikliais, gamtinio kapitalo 
apskaita, gyvavimo ciklo analize ir 
klimato stebėjimu bei tvarumo patikra, ir 
yra atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų 
galima panaudoti priimant sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 
30 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai nepriklausomą 
tarpinį programos „InvestEU“ vertinimą, 
kuriame visų pirma įvertinamas ES 
garantijos panaudojimas, 10 straipsnio 
1 dalies b ir c punktuose nustatytų EIB 
grupės pareigų vykdymas, 12 straipsnio 4 
ir 5 dalyse numatytos ES garantijos 
skyrimas, „InvestEU“ konsultacijų centro 
veikimas, 10 straipsnio 1 dalies d punkto 
i papunktyje numatytų biudžeto lėšų 
skyrimas ir 7 straipsnio 6 dalies nuostatų 
taikymas. Visų pirma vertinime parodoma, 
kaip į programos „InvestEU“ įgyvendinimą 
įtraukiant įgyvendinančiuosius partnerius ir 
patariamuosius partnerius prisidėta siekiant 
programos „InvestEU“ tikslų, taip pat ES 
politikos tikslų, ypač siekiant užtikrinti 
remiamų finansavimo ir investavimo 

2. Ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 
30 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai nepriklausomą 
tarpinį programos „InvestEU“ vertinimą, 
kuriame visų pirma įvertinamas ES 
garantijos panaudojimas, 10 straipsnio 
1 dalies b ir c punktuose nustatytų EIB 
grupės pareigų vykdymas, 12 straipsnio 4 
ir 5 dalyse numatytos ES garantijos 
skyrimas, „InvestEU“ konsultacijų centro 
veikimas, 10 straipsnio 1 dalies d punkto 
i papunktyje numatytų biudžeto lėšų 
skyrimas ir 7 straipsnio 6 dalies nuostatų 
taikymas. Visų pirma vertinime parodoma, 
kaip į programos „InvestEU“ įgyvendinimą 
įtraukiant įgyvendinančiuosius partnerius ir 
patariamuosius partnerius prisidėta siekiant 
programos „InvestEU“ tikslų, taip pat ES 
politikos tikslų, ypač siekiant užtikrinti 
remiamų finansavimo ir investavimo 
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operacijų pridėtinę vertę, geografinę ir 
sektorinę pusiausvyrą. Taip pat įvertinamas 
tvarumo patikrinimo taikymas pagal 7 
straipsnio 3 dalį ir tai, koks dėmesys skirtas 
MVĮ pagal MVĮ politikos liniją, nurodytą 7 
straipsnio 1 dalies c punkte.

operacijų pridėtinę vertę, geografinę ir 
sektorinę pusiausvyrą. Taip pat įvertinamas 
tvarumo patikrinimo taikymas pagal 7 
straipsnio 3 dalį ir tai, koks dėmesys skirtas 
MVĮ pagal MVĮ politikos liniją, nurodytą 7 
straipsnio 1 dalies c punkte. Prireikus 
kartu su tarpine ataskaita pateikiami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto šiam reglamentui iš dalies 
keisti.

Or. en

Pakeitimas 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
9 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaidrumas ir matomumas (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinantieji partneriai ir 
patariamieji partneriai nurodo Sąjungos 
lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų 
pirma viešindami veiksmus ir jų 
rezultatus) teikdami nuoseklią, 
veiksmingą ir tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

Išbraukta.

Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai 
gynybos ir kosmoso sektorių projektams 
taikomi laikantis įsipareigojimų užtikrinti 
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konfidencialumą ir saugoti paslaptį.

Or. it

Pakeitimas 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai 
gynybos ir kosmoso sektorių projektams 
taikomi laikantis įsipareigojimų užtikrinti 
konfidencialumą ir saugoti paslaptį.

Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai 
saugumo ir kosmoso sektorių projektams 
taikomi laikantis įsipareigojimų užtikrinti 
konfidencialumą ir saugoti paslaptį.

Or. en

Pakeitimas 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 
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 
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operacijas, susijusias visų pirma su tuo, 
kokiu būdu tais projektais padedama 
siekti šiame reglamente nustatytų tikslų ir 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 504
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kad būtų padidintas skaidrumas, 
turėtų būti sukurta šios priemonės vieša 
duomenų bazė, kurioje būtų pateikta 
informacija, susijusi su kiekvienos 
valstybės narės paskirstymu, ir ji turėtų 
būti įtraukta į Europos Komisijos 
Finansinio skaidrumo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 505
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 209 straipsnio 3 dalies pirmos 
ir paskutinės pastraipų, iš šio reglamento 
IV priede nurodytose programose nustatytų 
finansinių priemonių gautos pajamos, 
grąžintos ir išieškotos sumos gali būti 
naudojamos ES garantijos atidėjiniams 
suformuoti pagal šį reglamentą, 
atsižvelgiant į Reglamento [paskolų 
viešajam sektoriui priemonė] [4 straipsnį].

1. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 209 straipsnio 3 dalies pirmos 
ir ketvirtos pastraipų, iš šio reglamento 
IV priede nurodytose programose nustatytų 
finansinių priemonių gautos bet kokios 
pajamos, grąžintos ir išieškotos sumos yra 
naudojamos ES garantijos atidėjiniams 
suformuoti pagal šį reglamentą.

Or. en



AM\1212517LT.docx 333/368 PE657.232v01-00

LT

Pagrindimas

Viešojo sektoriaus paskolos programos reglamentavimu, vykdomu pagal Teisingos pertvarkos 
mechanizmą, siekiama remti viešojo sektoriaus subjektus ir jis turėtų būti finansuojamas iš 
Sąjungos biudžeto.

Pakeitimas 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visos pagal šias programas 
priimtos finansinės priemonės, nurodytos 
šio reglamento IV priede, ir pagal 
Reglamentą (ES) 2015/1017 sukurta ES 
garantija bei pagal Reglamentą (ES) 
2015/1017 sukurta biudžeto garantija, jei 
taikytina ir jeigu atliktas ankstesnis 
vertinimas, gali būti sujungti su šiuo 
reglamentu sukurtomis finansinėmis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įgyvendinantieji partneriai gali 
pateikti Komisijai finansavimo ir 
investavimo operacijas, kurias jie 
patvirtino laikotarpiu nuo atitinkamo 
susitarimo dėl garantijos sudarymo dienos 
ir visų Investicijų komiteto narių pirmojo 
paskyrimo po šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en



PE657.232v01-00 334/368 AM\1212517LT.docx

LT

Pakeitimas 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visos pagal šias programas 
priimtos finansinės priemonės, nurodytos 
šio reglamento IV priede, ir pagal 
Reglamentą (ES) 2015/1017 sukurta 
biudžeto garantija, jei taikytina ir jeigu 
atliktas ankstesnis vertinimas, gali būti 
sujungti su šiuo reglamentu sukurtomis 
finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 209 straipsnio 3 dalies antros 
ir trečios pastraipų, iš šio reglamento IV 
priede nurodytose programose nustatytų 
finansinių priemonių ir pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017 sukurtos biudžeto 
garantijos, kurios buvo sujungtos su 
pagal šio reglamento 34 straipsnio 4 dalį 
sukurta ES garantija, gautos bet kokios 
pajamos ir grąžintos sumos atitinkamai 
yra vidaus asignuotosios pajamos, 
remiantis Finansinio reglamento 21 
straipsnio 5 dalimi, pagal kurią šiuo 
reglamentu nustatyta ES garantija ir 
pagal kurią šiuo reglamentu nustatyta ES 
garantija.

Or. en
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Pakeitimas 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija vertina operacijas, kurios 
nurodytos 3a dalyje, ir nusprendžia, kad 
joms taikoma ES garantija.

Or. en

Pakeitimas 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Įgyvendinantieji partneriai gali 
pateikti Komisijai finansavimo ir 
investavimo operacijas, kurias jie 
patvirtino laikotarpiu nuo atitinkamo 
susitarimo dėl garantijos sudarymo dienos 
ir visų Investicijų komiteto narių pirmojo 
paskyrimo po šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Įgyvendinantieji partneriai gali 
pateikti Komisijai finansavimo ir 
investavimo operacijas, kurias jie 
patvirtino laikotarpiu nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo dienos iki atitinkamo 
susitarimo dėl garantijos sudarymo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Komisija vertina 3c dalyje 
nurodytas operacijas ir nusprendžia, kad 
ES garantija joms taikoma nuo 
atitinkamo susitarimo dėl garantijos 
sudarymo dienos, po kurios įgyvendinimo 
partneriai gali pasirašyti finansavimo ir 
investavimo operacijas.

Or. en

Pakeitimas 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Komisija vertina operacijas, kurios 
nurodytos 6 dalyje, ir nusprendžia, kad 
joms taikoma ES garantija.

Or. en

Pakeitimas 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 e dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Investavimo laikotarpis, kuriam 
ES garantija gali būti skiriama 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurioms taikomas šis reglamentas, trunka 
tol, kol bus sudarytas Komisijos ir EIB 
susitarimas dėl garantijos, remiantis 
siūlomu Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu, kuriuo sukuriama programa 
„InvestEU“, dėl EIB operacijų, dėl EIB ir 
paramos gavėjo ar finansų tarpininko 
sutartis pasirašyta iki 2022 m. gruodžio 
31 d.; kol bus sudarytas Komisijos ir EIF 
susitarimas dėl garantijos, remiantis 
siūlomu Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu, kuriuo sukuriama programa 
„InvestEU“, dėl EIF operacijų, dėl EIF ir 
paramos gavėjo ar finansų tarpininko 
sutartis pasirašyta iki 2022 m. 
gruodžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Visos pagal šias programas 
priimtos finansinės priemonės, nurodytos 
šio reglamento IV priede, ir pagal 
Reglamentą (ES) 2015/1017 sukurta ES 
garantija bei pagal Reglamentą (ES) 
2015/1017 biudžeto garantija, jei taikytina 
ir jeigu atliktas ankstesnis vertinimas, gali 
būti sujungti su šiuo reglamentu 
sukurtomis finansinėmis priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 209 straipsnio 3 dalies antros 
ir trečios pastraipų, iš šio reglamento IV 
priede nurodytose programose nustatytų 
finansinių priemonių ir pagal Reglamentą 
(ES) 2015/1017 sukurtos biudžeto 
garantijos, kurios buvo sujungtos su 
pagal šio reglamento šio straipsnio 3e 
dalies dalimi sukurta ES garantija, gautos 
bet kokios pajamos ir grąžintos sumos 
atitinkamai yra vidaus asignuotosios 
pajamos, remiantis Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 5 dalimi, pagal 
kurią šiuo reglamentu nustatyta ES 
garantija ir pagal kurią šiuo reglamentu 
nustatyta ES garantija.

Or. en

Pakeitimas 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 10 166 620 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 
tikslams;

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 519
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 10 166 620 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 
tikslams;

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 520
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iki 10 166 620 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 
tikslams;

c) iki 13 000 000 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iki 10 166 620 000 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 522
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) iki 3 614 800 000 EUR 3 straipsnio 
2 dalies d punkte;

d) iki 5 567 500 000 EUR 3 straipsnio 
2 dalies d punkte;

Or. en

Pakeitimas 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) iki 3 614 800 000 EUR 3 straipsnio 
2 dalies d punkte;

d) iki 5 567 500 000 EUR 3 straipsnio 
2 dalies d punkte;

Or. en

Pakeitimas 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) iki 4 900 000 000 EUR 3 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytiems tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kaip 6-ąją programos „InvestEU“ liniją siekiama pasiūlyti Europos Komisijos 
siūlomus veiksmus, vykdomus pagal ESIF įgyvendinamą Mokumo palaikymo priemonę, taip 
pat pasiūlymą dėl biudžeto priemonių, kuriame pagal dabartinę DFP tam pritarta. Nereikėtų 
apleisti ketinimo padėti ES įmonėms, kurioms dėl COVID-19 kyla su mokumu susijusių 
sunkumų.

Pakeitimas 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo ir investavimo operacijos ne 
pagal strateginių Europos investicijų, o 
kitas linijas gali būti vykdomos vienoje ar 
keliose iš šio priedo 1–15 punktuose 
nurodytų sričių:

Finansavimo ir investavimo operacijos ne 
pagal strateginių Europos investicijų, o 
kitas linijas gali padėti spręsti didelius ir 
skubius investicijų poreikius, susijusius su 
COVID-19 pandemija ir dideliu jos 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu bei 
poveikiu sveikatai ir jomis gali būti 
skatinama siekti Europos žaliojo kurso 
tikslų ir teisingo perėjimo prie anglies 
junginių aspektu neutralios ekonomikos 
iki vėliau kaip 2050 m. ir jos gali būti 
vykdomos vienoje ar keliose iš šio priedo 
1–15 punktuose nurodytų sričių:

Or. en

Pakeitimas 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo ir investavimo operacijos ne 
pagal strateginių Europos investicijų, o 
kitas linijas gali būti vykdomos vienoje ar 
keliose iš šio priedo 1–15 punktuose 
nurodytų sričių:

Finansavimo ir investavimo operacijos ne 
pagal strateginių Europos investicijų, o 
kitas linijas gali būti ribotai vykdomos 
vienoje ar keliose iš šio priedo 1–15 
punktuose nurodytų sričių:

Or. en

Pakeitimas 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo ir investavimo operacijos 
pagal strateginių Europos investicijų liniją 
gali būti vykdomos 7 straipsnio 1 dalies e 
punkte nustatytose srityse. Jos visų pirma 
gali būti susijusios su bendriems Europos 
interesams svarbiais projektais.

Finansavimo ir investavimo operacijos 
pagal strateginių Europos investicijų liniją 
gali būti vykdomos 7 straipsnio 1 dalies e 
punkte nustatytose srityse. Jos visų pirma 
gali būti susijusios su bendriems Europos 
interesams svarbiais projektais, 
atitinkančiais Sąjungos klimato ir 
aplinkos tikslus, ypatingą dėmesį skiriant 
Reglamentui dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo ir investavimo operacijos 
pagal strateginių Europos investicijų liniją 
gali būti vykdomos 7 straipsnio 1 dalies e 
punkte nustatytose srityse. Jos visų pirma 
gali būti susijusios su bendriems Europos 
interesams svarbiais projektais.

Finansavimo ir investavimo operacijos 
pagal strateginių Europos investicijų liniją 
gali būti vykdomos 7 straipsnio 1 dalies e 
punkte nustatytose srityse. Jos visų pirma 
gali būti susijusios su bendriems Europos 
interesams svarbiais projektais ir veikla bei 
ypatingos svarbos turtu, kurie įtraukti į 
ES investicijų tikrinimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Energetikos sektoriaus vystymas 
pagal energetikos sąjungos prioritetus, 
įskaitant energijos tiekimo saugumą, 
perėjimą prie švarios energijos ir 
įsipareigojimus, prisiimtus pagal Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, 
visų pirma:

1. Energetikos sektoriaus vystymas 
pagal energetikos sąjungos prioritetus, 
įskaitant energijos tiekimo saugumą, darnų 
perėjimą prie švarios energijos ir 
įsipareigojimus, prisiimtus pagal Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, 
visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjunga švarių ir tvarių 
atsinaujinančiosios, taip pat saugių ir tvarių 
kitų netaršių ir mažai teršiančių energijos 
išteklių ir sprendimų gamybos, tiekimo ar 
naudojimo plėtotę;

a) Sąjunga švarių ir tvarių 
atsinaujinančiosios, taip pat saugių ir tvarių 
kitų netaršių energijos išteklių ir sprendimų 
gamybos, tiekimo ar naudojimo plėtotę;

Or. en

Pakeitimas 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ca) inovatyvių netaršių ir mažai 
teršiančių aprūpinimo šiluma sistemų 
kūrimą ir bendrą elektros energijos ir 
šilumos gamybą;

d) ca) inovatyvių netaršių aprūpinimo 
šiluma sistemų kūrimą ir bendrą elektros 
energijos ir šilumos gamybą;

Or. en



PE657.232v01-00 344/368 AM\1212517LT.docx

LT

Pakeitimas 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarių sintetinių degalų, gaunamų iš 
atsinaujinančiųjų arba neutralaus anglies 
dioksido poveikio šaltinių ir iš kitų saugių 
ir tvarių netaršių ir mažataršių šaltinių, 
taip pat biodegalų, biomasės ir 
alternatyviųjų degalų, įskaitant visų rūšių 
transportui skirtus degalus, gamyba ir 
tiekimas vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2018/200156 tikslais;

e) tvarių sintetinių degalų, gaunamų iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių ir iš kitų saugių ir 
tvarių netaršių šaltinių, taip pat biodegalų, 
biomasės ir alternatyviųjų degalų, įskaitant 
visų rūšių transportui skirtus degalus, 
gamyba ir tiekimas vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2018/200156 tikslais ir atsižvelgiant į 
tvaraus prieinamumo apribojimus;

_________________ _________________
56 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

56 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

Or. en

Pakeitimas 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) infrastruktūrą, skirtą anglies 
dioksido surinkimui ir saugojimui 
pramoniniuose procesuose, bioenergijos 
gamyklose ir gamybos objektuose, siekiant 
energetikos pertvarkos.

f) technologijas ir infrastruktūrą, 
skirtą netaršiems pramoniniams 
procesams, bioenergijos gamykloms ir 
gamybos objektams, vykdant tvarią 
ekonomikos pertvarką.

Or. en
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Pakeitimas 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjunga Tvarios ir saugios 
transporto infrastruktūros ir judumo 
sprendimų, taip pat įrangos ir naujoviškų 
technologijų vystymas atsižvelgiant į 
Sąjungos transporto prioritetus ir 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą, įskaitant visų pirma:

2. Sąjunga Tvarios ir saugios 
transporto infrastruktūros ir judumo 
sprendimų, taip pat įrangos ir naujoviškų 
technologijų vystymas atsižvelgiant į 
Sąjungos transporto prioritetus ir 
visapusiškai laikantis įsipareigojimų pagal 
Paryžiaus susitarimą, įskaitant visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektai, padedantys vystyti 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
infrastruktūrą, įskaitant projektus, 
susijusius su infrastruktūros technine 
priežiūra ir sauga, TEN-T miestų 
transporto mazgais, jūrų ir vidaus vandenų 
uostais, oro uostais, daugiarūšio transporto 
terminalais ir tokių terminalų prijungimu 
prie TEN-T tinklų, taip pat Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1315/201357 nurodytomis telematikos 
priemonėmis;

a) projektai, padedantys vystyti 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
infrastruktūrą, teikiant pirmenybę 
projektams, susijusiems su infrastruktūros 
technine priežiūra ir sauga, TEN-T miestų 
transporto mazgais, jūrų ir vidaus vandenų 
uostais, daugiarūšio transporto terminalais 
ir tokių terminalų prijungimu prie TEN-T 
tinklų, taip pat Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/201357 
nurodytomis telematikos priemonėmis;

_________________ _________________
57 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 

57 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
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Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, 
p. 1).

Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) į mažataršes miesto transporto 
priemones orientuoti pažangaus ir tvaraus 
judumo mieste projektai, įskaitant 
projektus, susijusius su vidaus vandenų 
kelių ir novatoriškais judumo sprendimais, 
nediskriminaciniu prieinamumu, oro taršos 
ir triukšmo mažinimu, energijos 
suvartojimu, pažangiųjų miestų tinklais, 
technine priežiūra, saugumo didinimu ir 
susidūrimų, be kita ko, su dviratininkais ir 
pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;

c) į netaršias miesto transporto 
priemones orientuoti pažangaus ir tvaraus 
judumo mieste projektai, įskaitant 
projektus, susijusius su vidaus vandenų 
kelių ir novatoriškais judumo sprendimais, 
nediskriminaciniu prieinamumu, oro taršos 
ir triukšmo mažinimu, energijos 
suvartojimu, pažangiųjų miestų tinklais, 
technine priežiūra, saugumo didinimu ir 
susidūrimų, be kita ko, su dviratininkais ir 
pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;

Or. en

Pakeitimas 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) transporto sektoriaus kilnojamojo 
turto atnaujinimo ir modernizavimo 
rėmimą, siekiant įdiegti mažataršio ir 
netaršaus judumo sprendimus, įskaitant 
alternatyviųjų degalų naudojimą visų rūšių 
transporto priemonėse;

d) transporto sektoriaus kilnojamojo 
turto atnaujinimo ir modernizavimo 
rėmimą, siekiant įdiegti netaršaus judumo 
sprendimus, įskaitant alternatyviųjų degalų 
naudojimą visų rūšių transporto 
priemonėse;

Or. en
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Pakeitimas 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tarpmiestinę dviračių 
infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skiriant 
tam, kad būtų užtikrintos saugios 
tarpvalstybinės jungtys ir taip Europos 
lygmens tinkle būtų sukurta tarptautinė 
dviračių ašies kryptis;

Or. en

Pakeitimas 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies g punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimu;

iii) išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimu aiškiai siekiant nulinio 
išmetamo teršalų kiekio iki 2040 m.;

Or. en

Pakeitimas 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) projektus, kuriais siekiama išlaikyti 
arba atnaujinti esamą transporto 

h) projektus, kuriais siekiama išlaikyti 
arba atnaujinti esamą transporto 
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infrastruktūrą, įskaitant greitkelius TEN-T 
tinkle, kai būtina padidinti, išlaikyti arba 
pagerinti kelių eismo saugumą, plėtoti IT 
paslaugas arba užtikrinti infrastruktūros 
vientisumą ir standartus, saugias stovėjimo 
aikšteles ir infrastruktūrą, įkrovimo ir kuro 
papildymo stoteles alternatyviesiems 
degalams.

infrastruktūrą, įskaitant greitkelius TEN-T 
tinkle, tik kai būtina padidinti, išlaikyti 
arba pagerinti kelių eismo saugumą, plėtoti 
IT paslaugas arba užtikrinti infrastruktūros 
vientisumą ir standartus, saugias stovėjimo 
aikšteles ir infrastruktūrą, įkrovimo ir kuro 
papildymo stoteles alternatyviesiems 
degalams.

Or. en

Pakeitimas 541
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atliekų tvarkymo infrastruktūrą; b) atliekų panaudojimo ir tvarkymo 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Sąjunga energijai imlios pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą ir reikšmingą jos išmetamų 
teršalų kiekio mažinimą, įskaitant 
naujoviškų mažataršių technologijų 
pritaikymą ir diegimą;

h) Sąjunga energijai imlios pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą ir reikšmingą jos išmetamų 
teršalų kiekio mažinimą, įskaitant 
naujoviškų netaršių technologijų 
pritaikymą ir diegimą;

Or. en

Pakeitimas 543
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) energijos gamybos ir paskirstymo 
grandinės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu, laipsniškai atsisakant 
anglies ir naftos naudojimo;

i) energijos gamybos ir paskirstymo 
grandinės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu, laipsniškai atsisakant 
anglies, dujų ir naftos naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
projektus, padedančius diegti itin didelio 
pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti 5G junglumą arba gerinti 
skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų pirma 
kaimo vietovėse ir periferiniuose 
regionuose.

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
projektus, padedančius diegti itin didelio 
pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti junglumą arba gerinti skaitmeninį 
ryšį ir jo prieigą, visų pirma kaimo 
vietovėse ir periferiniuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 545
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 

4) Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
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projektus, padedančius diegti itin didelio 
pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti 5G junglumą arba gerinti 
skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų pirma 
kaimo vietovėse ir periferiniuose 
regionuose.

projektus, padedančius diegti itin didelio 
pralaidumo skaitmeninius tinklus arba 
gerinti skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų 
pirma kaimo vietovėse ir periferiniuose 
regionuose.

Or. en

Pakeitimas 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbtinio intelekto; a) etiško dirbtinio intelekto;

Or. en

Pakeitimas 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kvantinių technologijų; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Tvarus turizmas teikiant 
investicijas, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus transformacijos, visų pirma 
prieinamumo didinimo, ekologinio 
turizmo ir įperkamo keliavimo 
geležinkeliais, ir teikiant paramą 
operacijoms, kuriomis skatinamas tvarus, 
novatoriškas ir skaitmeninis ekonomikos 
gaivinimas.

Or. en

Pakeitimas 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Tvarus turizmas, visų pirma 
investicijos, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus gaivinimo, tvarumo ir 
konkurencingumo.

Or. en

Pakeitimas 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Pramoninių objektų (įskaitant 
užterštus objektus) atkūrimas ir 
restauravimas siekiant juos tvariai naudoti.

10. Pramoninių objektų (įskaitant 
užterštus objektus) atkūrimas ir 
restauravimas siekiant juos tvariai naudoti, 
išskyrus atkūrimą ir restauravimą, kurie 
patenka į įmonių įsipareigojimus.
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Or. en

Pakeitimas 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) įperkamu socialiniu būstu58; ii) įperkamu, tinkamu ir efektyviai 
energiją vartojančiu socialiniu būstu58;

_________________ _________________
58 Įperkamas socialinis būstas yra būstas, 
skirtas palankių sąlygų neturintiems arba 
socialiai pažeidžiamiems asmenims, kurie 
dėl lėšų stygiaus gyvena labai prastomis 
būsto sąlygomis arba negali įsigyti būsto 
rinkos sąlygomis.

58 Įperkamas socialinis būstas yra būstas, 
skirtas palankių sąlygų neturintiems arba 
socialiai pažeidžiamiems asmenims, kurie 
dėl lėšų stygiaus gyvena labai prastomis 
būsto sąlygomis arba negali įsigyti būsto 
rinkos sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 552
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;

iii) sveikatos, vaikų ir ilgalaikę 
priežiūrą, įskaitant viešuosius ir 
privačiuosius dienos priežiūros centrus, 
klinikas, ligonines, pirminę sveikatos 
priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomenėse teikiamą priežiūrą;

iii) visuomenės sveikatos ir ilgalaikę 
priežiūrą, įskaitant klinikas, ligonines, 
pirminę sveikatos priežiūrą, priežiūrą 
namuose ir bendruomenėse teikiamą 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 554
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) priemones, kuriomis skatinama 
lyčių lygybė;

g) priemones, kuriomis skatinama 
lyčių lygybė, įskaitant moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 555
Frances Fitzgerald
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Sąjunga pažeidžiamų žmonių, 
įskaitant trečiųjų šalių piliečius, 
integravimą;

h) Sąjunga pažeidžiamų žmonių, 
įskaitant neįgaliuosius, LGBTI+ asmenis 
ir trečiųjų šalių piliečius, integravimą;

Or. en
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Pakeitimas 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Gynybos pramonės vystymas 
siekiant padėti stiprinti 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 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1 Energetika: įrengti papildomi 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų ir 
kitų saugių bei tvarių netaršių ir 

4.1 Energetika: įrengti papildomi 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų ir 
kitų saugių bei tvarių netaršių išteklių 
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mažataršių išteklių pajėgumai (megavatais 
(MW))

pajėgumai (megavatais (MW))

Or. en

Pakeitimas 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto 4.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2 Energetika: geresnio energijos 
vartojimo klasei priskiriamų namų ūkių, 
viešosios ir komercinės paskirties pastatų 
skaičius

4.2 Energetika: geresnio energijos 
vartojimo klasei priskiriamų namų ūkių, 
viešosios ir komercinės paskirties pastatų 
bei energijos beveik nevartojančių 
pastatų, pasyviųjų namų ar pozityviosios 
energijos pastatų skaičius

Or. en

Pakeitimas 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 punkto 5.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2a Paramą gaunančių moterų 
vadovaujamų įmonių skaičius, išskirstytas 
pagal pagrindinio savininko ir (arba) 
daugumos valdybos narių lytį

Or. en

Pakeitimas 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto 6.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4a Paramą gaunančių moterų 
vadovaujamų įmonių skaičius išskirstytas 
pagal pagrindinio savininko ir (arba) 
daugumos valdybos narių lytį

Or. en

Pakeitimas 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.1 Operacijų, padedančių kurti 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
skaičius ir apimtis pagal fizinę ir virtualią 
infrastruktūrą ir, jei taikytina, susijusias 
prekes ir paslaugas

8.1 Operacijų, padedančių kurti 
ir (arba) tobulinti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus, skaičius ir apimtis 
pagal fizinę ir virtualią infrastruktūrą ir 
susijusias prekes ir paslaugas

Or. en

Pakeitimas 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.1a Operacijų, kuriomis prisidedama 
prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, 
kad būtų pasiekta nulinio grynojo 
išmetamo kiekio ekonomika, atitinkanti 
Europos klimato tikslus, skaičius ir 
mastas
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Or. en

Pakeitimas 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.3 Operacijų, padedančių vykdyti 
mokslinius tyrimus ir kurti ypatingos 
svarbos technologijas ir išteklius, kurių 
reikia Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui užtikrinti, taip pat dvejopo 
naudojimo prekes, skaičius ir apimtis

8.3 Operacijų, padedančių vykdyti 
mokslinius tyrimus ir kurti ypatingos 
svarbos technologijas ir išteklius, kurių 
reikia Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui užtikrinti, taip pat dvejopo 
naudojimo prekių civilinius komponentus, 
skaičius ir apimtis

Or. en

Pakeitimas 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.4 Ypatingos svarbos technologijas ir 
išteklius, kurių reikia Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti, taip 
pat dvejopo naudojimo prekes kuriančių ir 
gaminančių įmonių, kurioms skirta parama, 
skaičius pagal dydį

8.4 Ypatingos svarbos technologijas ir 
išteklius, kurių reikia Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti, taip 
pat dvejopo naudojimo prekių civilinius 
komponentus kuriančių ir gaminančių 
įmonių, kurioms skirta parama, skaičius 
pagal dydį

Or. en

Pakeitimas 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru



PE657.232v01-00 358/368 AM\1212517LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.4a Tinklų ir skaitmeninių inovacijų 
centrų, kurie gauna paramą regiono, 
nacionalinių, Europos ir privačiųjų 
įmonių ir bendrovių sinergijoms kurti, 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.5 Operacijų, padedančių tiekti ir 
gaminti ypatingos svarbos išteklius, 
įskaitant ypatingos svarbos sveikatos 
priežiūros priemones, ir kaupti jų atsargas, 
skaičius ir apimtis

8.5 Operacijų, padedančių tiekti ir 
gaminti ypatingos svarbos išteklius, nebent 
jomis laikomasi galiojančių teisės aktų 
reikalavimų, būtent ypatingos svarbos 
sveikatos priežiūros priemones, ir kaupti jų 
atsargas, skaičius ir apimtis

Or. en

Pakeitimas 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7 Operacijų, kuriomis remiamos 
Sąjungos pramonės ateičiai strategiškai 
svarbios bazinės didelio poveikio 
technologijos ir skaitmeninės 
technologijos, skaičius ir apimtis

8.7 Operacijų, kuriomis remiamos 
Sąjungai strategiškai svarbios bazinės 
didelio poveikio technologijos ir 
skaitmeninės technologijos, skaičius ir 
apimtis
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Or. en

Pakeitimas 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7a Operacijų, kuriomis siekiama 
padėti įmonėms ir bendruomenėms, visų 
pirma MVĮ, padidinti savo vertės 
grandinių ir verslo modelių atsparumą, 
skaičius ir apimtis

Or. en

Pakeitimas 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo B punkto 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „InnovFin“ skolos priemonė: Išbraukta.
– 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 81)
– 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
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p. 104).
– 2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos 
sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 
sukūrimo ir kuriuo panaikinami 
sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 
2006/973/EB, 2006/974/EB ir 
2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 965).

Or. en

Pakeitimas 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo C punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės skolos priemonė (EITP DI): 
2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, 
p. 129).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 1 papunkčio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) viešosios gėrybės aspektas, dėl 
kurio veiklos vykdytojas arba įmonė negali 
gauti pakankamos finansinės naudos 
(pavyzdžiui, investicijos į švietimą ir 
įgūdžius, sveikatos priežiūrą ir 
prieinamumą, saugumą ir gynybą, 
infrastruktūrą, kuria galima naudotis 
nemokamai arba už nedidelį mokestį);

a) viešosios gėrybės aspektas, dėl 
kurio veiklos vykdytojas arba įmonė negali 
gauti pakankamos finansinės naudos 
(pavyzdžiui, investicijos į švietimą ir 
įgūdžius, sveikatos priežiūrą ir 
prieinamumą, saugumą, infrastruktūrą, 
kuria galima naudotis nemokamai arba už 
nedidelį mokestį);

Or. en

Pakeitimas 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 1 papunkčio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paramos finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją atveju – jei 
finansavimą rinkos sąlygomis teiktų 
Sąjungoje įsisteigę ir veiklą vykdantys 
subjektai, atitinkamos investicijos nebūtų 
atliktos arba būtų atliktos ne tokiu pat 
mastu dėl Europos strateginiams 
interesams teikiamos naudos 
internalizacijos sunkumų;

f) paramos finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją atveju – jei 
finansavimą rinkos sąlygomis teiktų 
Sąjungoje įsisteigę ir veiklą vykdantys 
subjektai, atitinkamos investicijos nebūtų 
atliktos arba būtų atliktos ne dėl Europos 
strateginiams interesams teikiamos naudos 
internalizacijos sunkumų;

Or. en

Pakeitimas 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 2 papunkčio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) kad būtų laikomas papildančiu 
privačiuosius šaltinius, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 

1) kad būtų laikomas papildančiu 
privačiuosius šaltinius, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 
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dalies b punkte, „InvestEU“ fondas 
įgyvendinančiųjų partnerių finansavimo ir 
investavimo operacijoms skirtą paramą 
nukreipia į investicijas, kurios dėl savo 
savybių (viešosios gėrybės aspekto, išorės 
veiksnių, informacijos asimetrijos, 
socialinės ir ekonominės sanglaudos 
aspektų ar kitų savybių) negali duoti 
pakankamos finansinės grąžos rinkos 
lygmeniu arba yra laikomos pernelyg 
rizikingomis (palyginti su rizikos, kurią 
atitinkami privatieji subjektai sutiktų 
prisiimti, lygiu). Dėl šių savybių tokioms 
finansavimo ir investavimo operacijoms 
rinkoje neįmanoma gauti finansavimo 
priimtinomis sąlygomis, turint omenyje 
kainą, užstato reikalavimus, finansavimo 
rūšį, teikiamo finansavimo grąžinimo 
terminą ir kitas sąlygas, ir be viešosios 
paramos jos Sąjungoje nebūtų vykdomos 
visai arba būtų vykdomos ne tokiu pat 
mastu;

dalies b punkte, „InvestEU“ fondas 
įgyvendinančiųjų partnerių finansavimo ir 
investavimo operacijoms skirtą paramą 
nukreipia į investicijas, kurios dėl savo 
savybių (viešosios gėrybės aspekto, išorės 
veiksnių, informacijos asimetrijos, 
socialinės ir ekonominės sanglaudos 
aspektų ar kitų savybių) negali duoti 
pakankamos finansinės grąžos rinkos 
lygmeniu arba yra laikomos pernelyg 
rizikingomis (palyginti su rizikos, kurią 
atitinkami privatieji subjektai sutiktų 
prisiimti, lygiu). Dėl šių savybių tokioms 
finansavimo ir investavimo operacijoms 
rinkoje neįmanoma gauti finansavimo 
priimtinomis sąlygomis, turint omenyje 
kainą, užstato reikalavimus, finansavimo 
rūšį, teikiamo finansavimo grąžinimo 
terminą ir kitas sąlygas, ir be viešosios 
paramos jos Sąjungoje nebūtų vykdomos 
visai arba būtų vykdomos ne tokiu pat 
mastu. Vykdant projektus, kuriems 
teikiama „InvestEU“ fondo parama, 
siekiama kurti ilgalaikį užimtumą, viešąją 
infrastruktūrą, tvarų ekonomikos augimą 
ir prisidėti prie Sąjungos klimato tikslų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 2 papunkčio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pagal strateginių Europos 
investicijų liniją vykdomos finansavimo ir 
investavimo operacijos taip pat gali būti 
laikomos papildomomis, kai be „InvestEU“ 
fondo paramos kiti Sąjungoje įsisteigę ir 
veiklą vykdantys privatieji ir viešieji 
subjektai šių operacijų nebūtų vykdę arba 

3) Pagal strateginių Europos 
investicijų liniją vykdomos finansavimo ir 
investavimo operacijos taip pat gali būti 
laikomos papildomomis, kai be „InvestEU“ 
fondo paramos kiti Sąjungoje įsisteigę ir 
veiklą vykdantys privatieji ir viešieji 
subjektai šių operacijų nebūtų vykdę.
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jas būtų vykdę ne tokiu pat mastu.

Or. en

Pakeitimas 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 2 papunkčio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parama teikiama nuosavo kapitalo, 
kvazinuosavo kapitalo arba paskolų 
priemonėmis, nustatant ilgus grąžinimo 
terminus ir tokias kainas, užstato 
reikalavimus arba kitas sąlygas, kokių 
pakankamai nesiūlo rinkos subjektai arba 
kiti viešieji šaltiniai;

b) parama teikiama nuosavo kapitalo 
priemonėmis, nustatant kainas, užstato 
reikalavimus arba kitas sąlygas, kokių 
pakankamai nesiūlo rinkos subjektai arba 
kiti viešieji šaltiniai;

Or. en

Pakeitimas 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 2 papunkčio 2 pastraipos fa punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) parama fondams, specialiosios 
paskirties įmonėms, investavimo 
platformoms ar kitoms priemonėms pagal 
mokumo palaikymo liniją.

Or. en

Pakeitimas 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 2 punktas



PE657.232v01-00 364/368 AM\1212517LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) su gynyba susijusios veiklos 
srityje – pagal taikytiną tarptautinę teisę 
draudžiamų gaminių ir technologijų 
naudojimas, kūrimas arba gamyba;

2) pagal taikytiną tarptautinę teisę 
draudžiamų gaminių ir technologijų 
naudojimas, kūrimas arba gamyba;

Or. en

Pakeitimas 578
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas, eksploatacija, pritaikymas 
arba statyba;

11) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimas ir eksploatacija;

Or. en

Pakeitimas 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) investicijos, susijusios su kietojo 
iškastinio kuro ir naftos kasyba arba 
gavyba, perdirbimu, skirstymu, saugojimu 
ar deginimu, taip pat investicijos, 
susijusios su dujų gavyba. Ši 
nefinansavimo nuostata netaikoma:

12) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, skirstymu, 
saugojimu ar deginimu

Or. en

Pakeitimas 580
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) investicijos, susijusios su kietojo 
iškastinio kuro ir naftos kasyba arba 
gavyba, perdirbimu, skirstymu, saugojimu 
ar deginimu, taip pat investicijos, susijusios 
su dujų gavyba. Ši nefinansavimo nuostata 
netaikoma:

12) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro kasyba, gavyba, gamyba, perdirbimu, 
skirstymu, saugojimu, vežimu ar deginimu, 
taip pat investicijos, susijusios su dujų 
gavyba. Ši nefinansavimo nuostata 
netaikoma:

Or. en

Pakeitimas 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) investicijos, susijusios su kietojo 
iškastinio kuro ir naftos kasyba arba 
gavyba, perdirbimu, skirstymu, saugojimu 
ar deginimu, taip pat investicijos, susijusios 
su dujų gavyba. Ši nefinansavimo nuostata 
netaikoma:

12) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro ir naftos kasyba arba gavyba, 
perdirbimu, skirstymu, saugojimu ar 
deginimu, taip pat investicijos, susijusios 
su dujų gavyba. Ši nefinansavimo nuostata 
netaikoma:

Or. en

Pakeitimas 582
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektams, kurių atveju nesama 
perspektyvios alternatyvios technologijos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektams, kurių atveju nesama 
perspektyvios alternatyvios technologijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektams, kurių atveju nesama 
perspektyvios alternatyvios technologijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektams, susijusiems su taršos 
prevencija ir kontrole;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektams, kuriuos vykdant 
įrengiami anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo arba anglies dioksido 
surinkimo ir panaudojimo įrenginiai; 
pramonės ir mokslinių tyrimų projektams, 
kurie padeda labai sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
palyginti su taikytinais ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
lyginamaisiais rodikliais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Investicijos, susijusios su atominių 
elektrinių eksploatacijos nutraukimu, 
eksploatacija, pritaikymu, statyba arba 
eksploatavimo trukmės pratęsimu arba su 
branduolinių atliekų tvarkymu ir laikymu.

Or. en

Pakeitimas 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 15 a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Investicijos į oro uostų 
infrastruktūrą, išskyrus atokiausius 
regionus, ir į greitkelių infrastruktūrą;

Or. en


