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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos 

„InvestEU“ sukūrimo 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2018)0439), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 173 

straipsnį ir 175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 

Parlamentui (C8-0257/2018), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1, 

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę 2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 

svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 

pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo 

komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Regioninės 

plėtros komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A8-0000/2018), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

                                                 
1 OL C ... . 
2 OL C ... . 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga 

priėmė plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų augimą bei darbo vietų 

kūrimą; tarp jų – kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

dokumentų rinkinys „Švari energija 

visiems europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija. „InvestEU“ fondas 

turėtų padėti išnaudoti ir sutvirtinti 

sinergiją tarp šių viena kitą papildančių 

strategijų, teikdamas paramą investicijoms 

ir suteikdamas galimybių gauti 

finansavimą; 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga 

priėmė plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų bei įtraukų augimą ir 

darbo vietų kūrimą; tarp jų – strategija 

„Europa 2020“, kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

Europos kultūros darbotvarkė, dokumentų 

rinkinys „Švari energija visiems 

europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija ir Europos socialinių 

teisių ramstis. „InvestEU“ fondas turėtų 

padėti išnaudoti ir sutvirtinti sinergiją tarp 

šių viena kitą papildančių strategijų, 

teikdamas paramą investicijoms ir 

suteikdamas galimybių gauti finansavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, 

Sąjungos ekonomikos augimo tvarumą, 

socialinį atsparumą ir įtraukumą, taip pat 

Sąjungos kapitalo rinkų integruotumą, 

įskaitant sprendimus, kuriais būtų siekiama 

mažinti jų susiskaidymą, ir Sąjungos 

įmonėms skirtų finansavimo šaltinių 

įvairinimą. Šiuo tikslu iš jo turėtų būti 

remiami techniškai ir ekonomiškai 

perspektyvūs projektai, nustatant skolos, 

rizikos pasidalijimo ir kapitalo priemonių, 

pagrįstų Sąjungos biudžeto garantija ir 

įgyvendinančiųjų partnerių įnašais, 

panaudojimo gaires. „InvestEU“ fondas 

turėtų veikti atsižvelgiant į paklausą, tačiau 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, 

Sąjungos ekonomikos augimo tvarumą, 

socialinį atsparumą ir įtraukumą, taip pat 

Sąjungos kapitalo rinkų integruotumą, 

įskaitant sprendimus, kuriais būtų siekiama 

mažinti jų susiskaidymą, ir Sąjungos 

įmonėms skirtų finansavimo šaltinių 

įvairinimą. Šiuo tikslu iš jo turėtų būti 

remiama kultūros ir kūrybinio sektoriaus 

dviguba vertė, techniškai, ekonomiškai ir 

socialiai perspektyvūs projektai, nustatant 

skolos, rizikos pasidalijimo ir kapitalo 

priemonių, pagrįstų Sąjungos biudžeto 

garantija ir finansiniais įgyvendinančiųjų 

partnerių įnašais, panaudojimo gaires. 
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kartu jo teikiama parama turėtų būti 

siekiama prisidėti prie Sąjungos politikos 

tikslų įgyvendinimo; 

„InvestEU“ fondas turėtų veikti 

atsižvelgiant į paklausą, tačiau kartu jo 

teikiama parama turėtų būti siekiama 

prisidėti prie Sąjungos politikos tikslų 

įgyvendinimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) „InvestEU“ fondas turėtų remti 

investicijas į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, kad būtų paskatintas augimas, 

investicijos ir darbo vietų kūrimas, taip 

prisidėdamas prie gerovės Sąjungoje 

didinimo ir sąžiningesnio pajamų joje 

pasiskirstymo. Intervencinės priemonės per 

„InvestEU“ fondą turėtų papildyti 

Sąjungos paramą, teikiamą dotacijų 

pavidalu; 

(6) „InvestEU“ fondas turėtų remti 

investicijas į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, įskaitant kultūros paveldą, kad būtų 

paskatintas augimas, investicijos ir darbo 

vietų kūrimas, taip prisidėdamas prie 

gerovės Sąjungoje didinimo, sąžiningesnio 

pajamų joje pasiskirstymo ir ekonominės, 

socialinės bei teritorinės sanglaudos. 

Intervencinės priemonės per „InvestEU“ 

fondą turėtų papildyti Sąjungos paramą, 

teikiamą dotacijų pavidalu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

sukurti tvarią Sąjungos finansų sistemą, 

kuri remtų privačiojo kapitalo 

perorientavimą tvarių investicijų link, 

atsižvelgiant į Komisijos tvaraus augimo 

finansavimo veiksmų plane13 išdėstytus 

tikslus; 

(8) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

sukurti tvarią Sąjungos finansų sistemą, 

kuri remtų privačiojo kapitalo 

perorientavimą socialinių ir tvarių 

investicijų link, atsižvelgiant į Komisijos 

tvaraus augimo finansavimo veiksmų 

plane13 išdėstytus tikslus; 

_________________ _________________ 
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13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)97 final. 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi tikslus, programa „InvestEU“ 

padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. 

Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 

srities tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad 

pagal programą „InvestEU“ 

įgyvendinamais veiksmais 30 proc. bendro 

programos „InvestEU“ finansinio paketo 

bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 

Atitinkami veiksmai bus įvardyti 

programos „InvestEU“ rengimo ir 

įgyvendinimo etapais; jie bus pakartotinai 

įvertinti vykstant atitinkamiems vertinimo 

ir peržiūros procesams; 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi tikslus, programa „InvestEU“ 

padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo 30 proc. 

Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 

srities tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad 

pagal programą „InvestEU“ 

įgyvendinamais veiksmais 30 proc. bendro 

programos „InvestEU“ finansinio paketo 

bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 

Atitinkami veiksmai bus įvardyti 

programos „InvestEU“ rengimo ir 

įgyvendinimo etapais; jie bus pakartotinai 

įvertinti vykstant atitinkamiems vertinimo 

ir peržiūros procesams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Pasaulio ekonomikos forumo 

išleistame 2018 m. pranešime dėl 

visuotinių grėsmių nurodyta, kad pusė iš 

dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 

ekonomikai yra susijusios su aplinka. Tarp 

šių grėsmių – oro, dirvožemio ir vandens 

(11) Pasaulio ekonomikos forumo 

išleistame 2018 m. pranešime dėl 

visuotinių grėsmių nurodyta, kad pusė iš 

dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 

ekonomikai yra susijusios su aplinka. Tarp 

šių grėsmių – oro, dirvožemio ir vandens 
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tarša, ekstremalios oro sąlygos, biologinės 

įvairovės nykimas ir nesėkmės mėginant 

klimato kaitą sušvelninti ir prie jos 

prisitaikyti. Aplinkos apsaugos principai 

įtvirtinti Sutartyse ir daugelyje Sąjungos 

politikos sričių. Todėl į operacijas, 

susijusias su „InvestEU“ fondo veikla, 

turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 

aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 

apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 

prevencijos ir valdymo aspektai turėtų būti 

integruojami į investicijų rengimo ir 

įgyvendinimo procesus. ES taip pat turėtų 

stebėti savo išlaidas, susijusias su biologine 

įvairove ir oro taršos kontrole, kad galėtų 

įvykdyti ataskaitų teikimo pareigas pagal 

Biologinės įvairovės konvenciją ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

2016/228415. Todėl investicijos, skirtos 

aplinkosauginio tvarumo tikslams pasiekti, 

turėtų būti stebimos naudojant bendrąją 

metodiką, atitinkančią tą, kuri buvo 

išplėtota pagal kitas Sąjungos programas, 

susijusias su klimato, biologinės įvairovės 

ir oro taršos valdymu, siekiant sudaryti 

sąlygas įvertinti individualų ir sudėtinį 

investicijų poveikį svarbiausiems gamtinio 

kapitalo – oro, vandens, dirvožemio ir 

biologinės įvairovės – komponentams; 

tarša, ekstremalios oro sąlygos, biologinės 

įvairovės nykimas ir nesėkmės mėginant 

klimato kaitą sušvelninti ir prie jos 

prisitaikyti. Aplinkos apsaugos principai 

įtvirtinti Sutartyse ir daugelyje Sąjungos 

politikos sričių. Todėl į operacijas, 

susijusias su „InvestEU“ fondo veikla, 

turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 

aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 

apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 

prevencijos (įskaitant prevenciją nuo 

tokių reiškinių, kaip potvyniai, žemės 

drebėjimai, miškų gaisrai ir kitos 

nelaimės) ir valdymo aspektai turėtų būti 

integruojami į investicijų rengimo ir 

įgyvendinimo procesus. ES taip pat turėtų 

stebėti savo išlaidas, susijusias su biologine 

įvairove ir oro taršos kontrole, kad galėtų 

įvykdyti ataskaitų teikimo pareigas pagal 

Biologinės įvairovės konvenciją ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

2016/228415. Todėl investicijos, skirtos 

aplinkosauginio tvarumo tikslams pasiekti, 

turėtų būti stebimos naudojant bendrąją 

metodiką, atitinkančią tą, kuri buvo 

išplėtota pagal kitas Sąjungos programas, 

susijusias su klimato, biologinės įvairovės 

ir oro taršos valdymu, siekiant sudaryti 

sąlygas įvertinti individualų ir sudėtinį 

investicijų poveikį svarbiausiems gamtinio 

kapitalo – oro, vandens, dirvožemio ir 

biologinės įvairovės – komponentams; 

_________________ _________________ 

15 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 

Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 

2016 12 17, p. 1) 

15 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio 

mažinimo, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 

Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 

2016 12 17, p. 1) 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) vadovaujantis gairėmis, kurias 

turėtų parengti Komisija, 

bendradarbiaudama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais pagal programą „InvestEU“ ir 

tinkamai taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu, taip pat paisant 

nuoseklumo su gairėmis, parengtomis 

pagal kitas Sąjungos programas, turėtų būti 

atliekamas reikšmingą Sąjungos paramą 

gaunančių investicinių projektų, konkrečiai 

– infrastruktūros srities, tvarumo 

patikrinimas. Siekiant išvengti 

nereikalingos administracinės naštos, į 

tokias gaires turėtų būti įtrauktos 

atitinkamos nuostatos; 

(12) vadovaujantis investavimo 

gairėmis, kurias turėtų parengti Komisija, 

bendradarbiaudama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais pagal programą „InvestEU“ ir 

tinkamai taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu, taip pat paisant 

nuoseklumo su investavimo gairėmis, 

parengtomis pagal kitas Sąjungos 

programas, turėtų būti atliekamas 

reikšmingą Sąjungos paramą gaunančių 

investicinių projektų, konkrečiai – 

infrastruktūros srities, tvarumo 

patikrinimas. Siekiant išvengti 

nereikalingos administracinės naštos, į 

tokias investavimo gaires turėtų būti 

įtrauktos atitinkamos nuostatos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą yra be galo svarbios 

siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 

tikslus, įskaitant 2030 m. energijos ir 

klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 

parama turėtų būti skiriama investicijoms į 

transportą, energetiką, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą, įskaitant jungtis ir 

energijos vartojimo efektyvumą, yra be 

galo svarbios siekiant įgyvendinti Sąjungos 

tvarumo tikslus, įskaitant 2030 m. 

energijos ir klimato tikslus. Taigi 

„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 

skiriama investicijoms į transporto 

infrastruktūrą, įskaitant esamo 



 

PR\1165426LT.docx 11/72 PE628.640v01-00 

 LT 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą ir suderinamumą su 

atitinkamomis Sąjungos programomis. 

Atsižvelgiant į grėsmes saugumui, 

investiciniais projektais, kuriems teikiama 

Sąjungos parama, turėtų būti atsižvelgiama 

į piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 

principus. Tai turėtų papildyti kitų 

Sąjungos fondų, kaip antai Europos 

regioninės plėtros fondo, teikiančių paramą 

investicijų į viešąsias erdves, transportą, 

energetiką ir kitą ypatingos svarbos 

infrastruktūrą saugumo komponentams, 

pastangas; 

infrastruktūros turto priežiūrą arba 

atnaujinimą, ypatingą dėmesį skiriant 

saugos ir saugumo turtui, energetikos 

infrastruktūrą, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą, energetikos tinklų 

jungtis ir atsinaujinančiąją energiją, 

aplinkos apsaugą, klimato politiką, jūrų ir 

skaitmeninę infrastruktūrą. Siekiant 

maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą ir suderinamumą su 

atitinkamomis Sąjungos programomis. 

Turint mintyje grėsmes saugumui ir 

rizikos prevenciją, investiciniais projektais, 

kuriems teikiama Sąjungos parama, turėtų 

būti atsižvelgiama į piliečių apsaugos 

viešosiose erdvėse principus. Tai turėtų 

papildyti kitų Sąjungos fondų, kaip antai 

Europos regioninės plėtros fondo, 

teikiančių paramą investicijų į viešąsias 

erdves, transportą, energetiką ir kitą 

ypatingos svarbos infrastruktūrą saugumo 

komponentams, pastangas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) labai svarbų vaidmenį Sąjungoje 

atlieka mažosios ir vidutinės įmonės 

(MVĮ). Tačiau šios įmonės savaime 

laikomos didelės rizikos subjektais ir neturi 

pakankamų užtikrinimo priemonių, todėl 

joms kyla sunkumų gauti finansavimą. 

Papildomi sunkumai susiję su MVĮ 

poreikiu išlaikyti konkurencingumą 

įsitraukiant į skaitmeninimo, tarptautinimo 

bei inovacijų veiklą ir tobulinant savo 

darbo jėgos įgūdžius. Maža to, palyginti su 

didesnėmis įmonėmis, joms prieinamų 

(16) labai svarbų vaidmenį Sąjungoje 

atlieka mažosios ir vidutinės įmonės 

(MVĮ), įskaitant kūrybinio ir kultūros 

sektoriaus MVĮ. Tačiau šios įmonės 

savaime laikomos didelės rizikos 

subjektais ir neturi pakankamų užtikrinimo 

priemonių, todėl joms kyla sunkumų gauti 

finansavimą. Papildomi sunkumai susiję su 

MVĮ poreikiu išlaikyti konkurencingumą 

įsitraukiant į skaitmeninimo, tarptautinimo 

bei inovacijų veiklą ir tobulinant savo 

darbo jėgos įgūdžius. Maža to, palyginti su 
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finansavimo šaltinių spektras yra 

ribotesnis: jos paprastai neleidžia 

obligacijų ir turi ribotas galimybes 

dalyvauti akcijų biržoje ar pritraukti 

stambių institucinių investuotojų. Gauti 

finansavimą dar sunkiau toms MVĮ, kurių 

veikla orientuota į nematerialųjį turtą. 

Sąjungoje veikiančios MVĮ yra smarkiai 

priklausomos nuo bankų ir skolų 

finansavimo, teikiamo sąskaitų 

kreditavimo, banko paskolų ar 

išperkamosios nuomos pavidalu. Siekiant 

padidinti MVĮ galimybes finansuoti savo 

steigimą, augimą bei plėtrą ir atlaikyti 

ekonominius nuosmukius ir norint 

užtikrinti, kad ekonomika ir finansų 

sistema būtų atsparesnės ekonomikos 

nuosmukiams ar sukrėtimams, reikia remti 

su minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ 

ir suteikti įvairesnių finansavimo šaltinių. 

Tai taip pat papildomo iniciatyvas, kurių 

jau imtasi kapitalo rinkų sąjungos 

kontekste. „InvestEU“ fondas turėtų 

suteikti galimybę visą dėmesį sutelkti į 

specifinius, geriau orientuotus finansinius 

produktus; 

didesnėmis įmonėmis, joms prieinamų 

finansavimo šaltinių spektras yra 

ribotesnis: jos paprastai neleidžia 

obligacijų ir turi ribotas galimybes 

dalyvauti akcijų biržoje ar pritraukti 

stambių institucinių investuotojų. Gauti 

finansavimą dar sunkiau toms MVĮ, kurių 

veikla orientuota į nematerialųjį turtą. 

Sąjungoje veikiančios MVĮ yra smarkiai 

priklausomos nuo bankų ir skolų 

finansavimo, teikiamo sąskaitų 

kreditavimo, banko paskolų ar 

išperkamosios nuomos pavidalu. Siekiant 

padidinti MVĮ galimybes finansuoti savo 

steigimą, augimą bei plėtrą ir atlaikyti 

ekonominius nuosmukius ir norint 

užtikrinti, kad ekonomika ir finansų 

sistema būtų atsparesnės ekonomikos 

nuosmukiams ar sukrėtimams ir gebėtų 

kurti darbo vietas ir socialinę gerovę, 

reikia remti su minėtais sunkumais 

susiduriančias MVĮ ir suteikti įvairesnių 

finansavimo šaltinių. Tai taip pat papildo 

iniciatyvas, kurių jau imtasi kapitalo rinkų 

sąjungos kontekste. „InvestEU“ fondas 

turėtų suteikti galimybę visą dėmesį 

sutelkti į specifinius, geriau orientuotus 

finansinius produktus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) kaip išdėstyta diskusijoms skirtame 

dokumente dėl socialinio Europos 

aspekto16 ir Europos socialinių teisių 

ramstyje17, įtraukesnės ir sąžiningesnės 

Sąjungos kūrimas – vienas svarbiausių 

Sąjungos prioritetų sprendžiant nelygybės 

problemą ir skatinant socialinės įtraukties 

politiką Europoje. Galimybių nelygybė 

visų pirma paveikia galimybes gauti 

(17) kaip išdėstyta diskusijoms skirtame 

dokumente dėl socialinio Europos 

aspekto16 ir Europos socialinių teisių 

ramstyje17, taip pat ES sistemoje, 

susijusioje su JT neįgaliųjų teisių 

konvencija, įtraukesnės ir sąžiningesnės 

Sąjungos kūrimas yra vienas svarbiausių 

Sąjungos prioritetų sprendžiant nelygybės 

problemą ir skatinant socialinės įtraukties 
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išsilavinimą, mokytis, gauti sveikatos 

priežiūros paslaugas. Investicijos į 

socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 

žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 

taip pat į pastangas pažeidžiamas 

gyventojų grupes integruoti į visuomenę 

gali padidinti ekonomines galimybes, ypač, 

jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 

„InvestEU“ fondu turėtų būti naudojamasi 

siekiant paremti investicijas į švietimą ir 

mokymą, padėti didinti, visų pirma, 

nekvalifikuotų darbuotojų ir ilgalaikių 

bedarbių užimtumą ir gerinti padėtį tokiose 

srityse kaip kartų solidarumas, sveikatos 

sektorius, benamystė, skaitmeninė 

įtrauktis, bendruomenių plėtra, jaunimo ir 

pažeidžiamų žmonių, įskaitant trečiųjų 

valstybių piliečius, vaidmuo ir vieta 

visuomenėje. Programa „InvestEU“ taip 

pat turėtų būti prisidedama prie Europos 

kultūros ir kūrybiškumo puoselėjimo. 

Siekiant įveikti esmines transformacijas, 

kurias per ateinantį dešimtmetį patirs 

Sąjungos visuomenės ir darbo rinkos, 

būtina investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir naujus socialinės 

ekonomikos verslo modelius, įskaitant 

socialinio poveikio investicijas ir socialinio 

poveikio sutarčių sudarymą. Programa 

„InvestEU“ turėtų sustiprinti 

besiformuojančią socialinės rinkos 

ekosistemą, didindama finansavimo pasiūlą 

ir galimybes ja pasinaudoti labai mažoms ir 

socialinėms įmonėms, kad pagalbą gautų 

tie, kam jos labiausiai reikia. Ataskaitoje, 

kurią parengė aukšto lygio darbo grupė 

investavimo į socialinę infrastruktūrą 

Europoje klausimams spręsti18, kalbama 

apie investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 

paslaugas – įskaitant švietimą, mokymą, 

sveikatą ir būstą – deficitą, kuriam 

pašalinti reikalinga, be kita ko, ir Sąjungos 

lygmens parama. Todėl, siekiant prisidėti 

prie socialinės rinkos vertės grandinės 

plėtotės ir Sąjungos atsparumo didinimo, 

turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 

valstybinio, komercinio ir filantropinio 

politiką Europoje. Galimybių nelygybė 

visų pirma veikia galimybes gauti 

išsilavinimą, mokytis, gauti kultūros, 

užimtumo, sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų. Investicijos į 

socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 

žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 

taip pat į pastangas pažeidžiamas 

gyventojų grupes integruoti į visuomenę 

gali padidinti ekonomines galimybes, ypač, 

jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 

„InvestEU“ fondu turėtų būti naudojamasi 

siekiant paremti investicijas į švietimą ir 

mokymą, padėti didinti visų pirma 

nekvalifikuotų darbuotojų ir ilgalaikių 

bedarbių užimtumą ir gerinti padėtį tokiose 

srityse, kaip kartų solidarumas, sveikatos ir 

socialinių paslaugų sektorius, socialiniai 

būstai, benamystė, skaitmeninė įtrauktis, 

bendruomenių plėtra, jaunimo ir 

pažeidžiamų žmonių, įskaitant trečiųjų 

valstybių piliečius, vaidmuo ir vieta 

visuomenėje. Programa „InvestEU“ taip 

pat turėtų būti prisidedama prie Europos 

kultūros ir kūrybiškumo puoselėjimo. 

Siekiant įveikti esmines transformacijas, 

kurias per ateinantį dešimtmetį patirs 

Sąjungos visuomenės ir darbo rinkos, 

būtina investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 

socialinę infrastruktūrą, tvarų socialinį 

finansavimą, mikrofinansavimą, socialinių 

įmonių finansavimą ir naujus socialinės 

ekonomikos verslo modelius, įskaitant 

socialinio poveikio investicijas ir socialinio 

poveikio sutarčių sudarymą. Programa 

„InvestEU“ turėtų sustiprinti 

besiformuojančią socialinės rinkos 

ekosistemą, didindama finansavimo pasiūlą 

ir galimybes ja pasinaudoti labai mažoms ir 

socialinėms įmonėms bei socialinio 

solidarumo įstaigoms, kad pagalbą gautų 

tie, kam jos labiausiai reikia. Ataskaitoje, 

kurią parengė aukšto lygio darbo grupė 

investavimo į socialinę infrastruktūrą 

Europoje klausimams spręsti18, nustatytas 

bendras bent 1,5 trilijono eurų investicijų 

į socialinę infrastruktūrą (įskaitant 

švietimą, mokymą, sveikatą ir būstą) ir 

paslaugas deficitas 2018–2030 m. 
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kapitalo galia, taip pat fondų parama; laikotarpiu; jam pašalinti reikalinga, be 

kita ko, ir Sąjungos lygmens parama. 

Todėl, siekiant prisidėti prie socialinės 

rinkos vertės grandinės plėtotės ir Sąjungos 

atsparumo didinimo, turėtų būti 

pasitelkiama kolektyvinė valstybinio, 

komercinio ir filantropinio kapitalo galia ir 

alternatyvių finansavimo teikėjų, 

pavyzdžiui, etinių, socialinių ir tvarių 

subjektų, taip pat fondų parama; 

_________________ _________________ 

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

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

18 European Economy Discussion Paper 

No 074, paskelbta 2018 m. sausio mėn. 

18 European Economy Discussion Paper 

No 074, paskelbta 2018 m. sausio mėn. 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. ES skyrius turėtų 

padėti proporcingai spręsti Sąjungos 

masto rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; remiami veiksmai turėtų turėti 

akivaizdžios Europos pridėtinės vertės. 

Valstybės narės skyriuje valstybėms 

narėms turėtų būti suteikta galimybė savo 

pagal pasidalijamojo valdymo principą 

valdomų fondų išteklių dalį skirti ES 

garantijos atidėjiniams, kad ES garantiją 

būtų galima panaudoti finansavimo arba 

investavimo operacijoms, kurios skirtos 
rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms spręsti 

jų pačių teritorijoje, įskaitant 

pažeidžiamas ir atokias vietoves, kaip 

antai atokiausius Sąjungos regionus, kad 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. Abu skyriai turėtų 

spręsti Sąjungos lygmens ir (arba) tik 

konkrečiose šalyse kilusias rinkos 

nepakankamumo ir (arba) neoptimalios 

investavimo aplinkos problemas, 

susijusias su Sąjungos politikos tikslais. 

Be to, valstybėms narėms turėtų būti 

įmanoma prisidėti prie valstybės narės 

skyriaus garantijų arba grynųjų pinigų 

forma. Veiksmai, „InvestEU“ fondo 

lėšomis remiami per ES arba valstybės 

narės skyrius, neturėtų dubliuotis su 

privačiuoju finansavimu ar jo išstumti arba 

iškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje; 
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būtų pasiekti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomo fondo tikslai. 

Veiksmai, „InvestEU“ fondo lėšomis 

remiami per ES arba valstybės narės 

skyrius, neturėtų dubliuotis su privačiuoju 

finansavimu ar jį išstumti arba iškraipyti 

konkurenciją vidaus rinkoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) valstybės narės skyrius turėtų būti 

sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 

garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 

galima naudoti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų lėšas. 

Tokiu derinimu siekiama, pasinaudojant 

aukštu Sąjungos kredito reitingu, paskatinti 

nacionalines ir regionines investicijas, ir 

kartu, taikant Komisijos pagal netiesioginio 

valdymo principą suteiktą garantiją, 

užtikrinti nuoseklų neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų rizikos valdymą. Sąjunga 

turėtų suteikti garantiją finansavimo ir 

investavimo operacijoms, numatytoms 

Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 

sudarytais valstybės narės skyriaus 

garantijų susitarimais, pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomi fondai turėtų 

suteikti garantijos atidėjinius, taikydami 

atidėjinių normą, kurią Komisija nustato 

atsižvelgdama į operacijų pobūdį ir 

atitinkamus tikėtinus nuostolius, o valstybė 

narė prisiimtų tuos 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 aprėpti vieną 

arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 

(20) valstybės narės skyrius turėtų būti 

sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 

garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 

galima naudoti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų lėšas. 

Tokiu derinimu siekiama, pasinaudojant 

aukštu Sąjungos kredito reitingu, paskatinti 

nacionalines ir regionines investicijas, ir 

kartu, taikant Komisijos pagal netiesioginio 

valdymo principą suteiktą garantiją, 

užtikrinti nuoseklų neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų rizikos valdymą. Sąjunga 

turėtų suteikti garantiją finansavimo ir 

investavimo operacijoms, numatytoms 

Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 

sudarytais valstybės narės skyriaus 

garantijų susitarimais, pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomi fondai turėtų 

suteikti garantijos atidėjinius, taikydami 

atidėjinių normą, kurią Komisija nustato 

pasitarusi su valstybe nare ir 

atsižvelgdama į operacijų pobūdį ir 

atitinkamus tikėtinus nuostolius, o valstybė 

narė ir (arba) įgyvendinantieji partneriai 

arba privatūs investuotojai prisiimtų tuos 

nuostolius, kurie viršytų tikėtinus 

nuostolius, Sąjungai suteikdama 

kompensacinę garantiją. Valstybės narės 

nuožiūra taip pat turėtų būti numatyta 

galimybė priešpriešine garantija iš dalies 
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garantijų, numatytų įgyvendinti 

atitinkamoje valstybėje narėje. Kad 

atidėjinių normą būtų galima nustatyti 

kiekvienu konkrečiu atveju, reikės nukrypti 

nuo Reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. XXXX19 (Finansinio reglamento) [211 

straipsnio 1 dalies]. Šiuo projektu taip pat 

numatomas bendras taisyklių rinkinys 

biudžeto garantijoms, remiamoms 

centralizuotai arba pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų, – taip 

siekiama palengvinti jų derinimą; 

arba visiškai padengti numatomus 

nuostolius, taikytinus lėšų, kurioms 

taikomas pasidalijamasis valdymas, 

naudojimui. Dėl tokios tvarkos su 

kiekviena valstybe nare, savanoriškai 

pasirinkusia tokį variantą, turėtų būti 

susitarta bendruoju susitarimu dėl įnašo. 

Susitarimas dėl įnašo turėtų aprėpti vieną 

arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 

garantijų, numatytų įgyvendinti 

atitinkamoje valstybėje narėje. Kad 

atidėjinių normą būtų galima nustatyti 

kiekvienu konkrečiu atveju, reikės nukrypti 

nuo Reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. XXXX[1] (Finansinio reglamento) [211 

straipsnio 1 dalies]. Šiuo projektu taip pat 

numatomas bendras taisyklių rinkinys 

biudžeto garantijoms, remiamoms 

centralizuotai arba pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų, – taip 

siekiama palengvinti jų derinimą; 

_________________  

19  

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tikimasi, kad ES garantija, kuri 

Sąjungos lygmeniu sudaro 

38 000 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis), visoje Sąjungoje sutelks 

daugiau kaip 650 000 000 000 EUR 

papildomų investicijų ir turėtų būti 

preliminariai paskirstyta pagal politikos 

linijas; 

(23) tikimasi, kad ES garantija, kuri 

Sąjungos lygmeniu sudaro 

38 000 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis), visoje Sąjungoje sutelks 

daugiau kaip 650 000 000 000 EUR 

papildomų investicijų ir turėtų būti 

paskirstyta pagal politikos linijas; 

Or. en 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23a) valstybės narės turėtų prisidėti prie 

valstybės narės skyriaus garantijomis 

arba grynaisiais pinigais. Nepažeidžiant 

Tarybos prerogatyvų įgyvendinant 

Stabilumo ir augimo paktą, valstybių 

narių įnašai į valstybės narės skyrių 

garantijomis arba grynaisiais pinigais 

arba valstybės narės arba nacionalinių 

skatinamojo finansavimo bankų, 

priskiriamų valdžios sektoriui arba 

veikiančių valstybės narės vardu, įnašai į 

investavimo platformas – būtų laikomi 

vienkartinėmis priemonėmis pagal 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 

straipsnį ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1467/97 3 straipsnį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ES garantiją, kuria grindžiamas 

„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 

įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 

galutinius gavėjus pasiekiančius 

įgyvendinančiuosius partnerius. 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 

tikslus ir tinkamumo kriterijus. Siekiant 

užtikrinti tinkamą ES garantijos 

panaudojimą, turėtų būti nustatyta 

(24) ES garantiją, kuria grindžiamas 

„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 

įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 

galutinius gavėjus pasiekiančius 

įgyvendinančiuosius partnerius. 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 

tikslus ir tinkamumo kriterijus; 
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atitinkama „InvestEU“ fondo valdymo 

struktūra; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (24a) „InvestEU“ fondui turėtų būti 

nustatyta tinkama valdymo struktūra, 

kurios funkcija turėtų būti vien tik siekti 

tinkamo ES garantijos naudojimo 

užtikrinimo tikslų. Tą valdymo struktūrą 

turėtų sudaryti patariamoji taryba, 

Valdančioji taryba ir Investicijų 

komitetas. Komisija turėtų įvertinti 

įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 

investavimo ir finansavimo operacijų 

suderinamumą su Sąjungos teise ir 

politika, o pačius sprendimus dėl 

finansavimo ir investavimo operacijų 

turėtų priimti įgyvendinantysis partneris; 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) turėtų būti įsteigta patariamoji 

taryba, kurią sudarytų įgyvendinančiųjų 

partnerių atstovai ir valstybių narių 

atstovai, siekiant keistis informacija ir 

duomenimis, susijusiais su „InvestEU“ 

fondo finansinių produktų panaudojimu, ir 

aptarti kylančius poreikius bei naujus 

produktus, įskaitant konkrečias teritorines 

rinkos spragas; 

(25) turėtų būti įsteigta patariamoji 

taryba, kurią sudarytų Komisijos, Europos 

investicijų banko (EIB) grupės, 

įgyvendinančiųjų partnerių atstovai ir 

valstybių narių atstovai ir po vieną 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto paskirtą ekspertą iš visų keturių 

politikos linijų, siekiant keistis informacija 

ir duomenimis, susijusiais su „InvestEU“ 
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fondo finansinių produktų panaudojimu, ir 

aptarti kylančius poreikius bei naujus 

produktus, įskaitant konkrečias teritorines 

rinkos spragas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) Komisija turėtų įvertinti 

įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 

investavimo ir finansavimo operacijų 

suderinamumą su Sąjungos teise ir 

politika, o pačius sprendimus dėl 

finansavimo ir investavimo operacijų 

turėtų priimti įgyvendinantysis partneris; 

(26) Valdančioji taryba turėtų nustatyti 

„InvestEU“ fondo strategines kryptis ir jo 

veikimui būtinas taisykles, taip pat turėtų 

nustatyti operacijoms su investavimo 

platformomis taikytinas taisykles; 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) projekto darbo grupė, kurią 

sudarytų ekspertai, kuriuos Komisijai 

pasiūlė įgyvendinantieji partneriai, kad 

atliekant siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų finansinį ir 

techninį vertinimą būtų pasinaudota 

profesinėmis žiniomis, turėtų įvertinti 

įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytas 

operacijas, kurias paskui vertins 

Investicijų komitetas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) kad užtikrintų tinkamą geografinę 

aprėptį ir diversifikaciją, sutelktų privačius 

investuotojus ir suteiktų pakankamą rizikos 

diversifikaciją, taip pat naujų sprendimų 

dėl rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos, atsirinkdama 

įgyvendinančiuosius partnerius „InvestEU“ 

fondo veiklai vykdyti Komisija turėtų 

atsižvelgti į garantijos šalies pajėgumą 

įgyvendinti „InvestEU“ fondo tikslus ir 

prisidėti savais ištekliais. Atsižvelgiant į 

jos vaidmenį pagal Sutartis, pajėgumą 

veikti visose valstybėse narėse ir esamą 

patirtį taikant dabartines finansines 

priemones ir ESIF, Europos investicijų 

banko (EIB) grupė turėtų ir toliau būti 

privilegijuotas „InvestEU“ fondo ES 

skyriaus įgyvendinantysis partneris. Be 

EIB grupės, nacionaliniai skatinamojo 

finansavimo bankai ar įstaigos turėtų gebėti 

pasiūlyti įvairių papildomų finansinių 

produktų, atsižvelgiant į tai, kad jų patirtis 

ir pajėgumai regionų lygmeniu galėtų būti 

naudingi siekiant maksimaliai padidinti 

viešųjų lėšų poveikį Sąjungos teritorijoje. 

Be to, turėtų būti sudarytos sąlygos kitoms 

tarptautinėms finansų įstaigoms tapti 

įgyvendinančiaisiais partneriais, ypač jei 

jos turi lyginamąjį pranašumą – konkrečios 

kompetencijos ir patirties tam tikrose 

valstybėse narėse. Kiti subjektai, 

atitinkantys Finansiniame reglamente 

nustatytus kriterijus, taip pat turėtų turėti 

galimybę veikti kaip įgyvendinantieji 

partneriai; 

(29) kad užtikrintų tinkamą geografinę 

aprėptį ir diversifikaciją, sutelktų privačius 

investuotojus ir suteiktų pakankamą rizikos 

diversifikaciją, taip pat naujų sprendimų 

dėl rinkos nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos, ir užtikrintų 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą, atsirinkdama 

įgyvendinančiuosius partnerius „InvestEU“ 

fondo veiklai vykdyti Komisija turėtų 

atsižvelgti į garantijos šalies pajėgumą 

įgyvendinti „InvestEU“ fondo tikslus ir 

prisidėti savais ištekliais. Atsižvelgiant į 

jos vaidmenį pagal Sutartis, pajėgumą 

veikti visose valstybėse narėse ir esamą 

patirtį taikant dabartines finansines 

priemones ir ESIF, EIB grupė turėtų ir 

toliau būti privilegijuotas „InvestEU“ 

fondo ES skyriaus įgyvendinantysis 

partneris. Be EIB grupės, nacionaliniai, 

regioniniai ir vietiniai skatinamojo 

finansavimo bankai ar įstaigos turėtų gebėti 

pasiūlyti įvairių papildomų finansinių 

produktų, atsižvelgiant į tai, kad jų patirtis 

ir pajėgumai regionų lygmeniu galėtų būti 

naudingi siekiant maksimaliai padidinti 

viešųjų lėšų poveikį Sąjungos teritorijoje. 

Be to, turėtų būti sudarytos sąlygos kitoms 

tarptautinėms finansų įstaigoms tapti 

įgyvendinančiaisiais partneriais, ypač jei 

jos turi lyginamąjį pranašumą – konkrečios 

kompetencijos ir patirties tam tikrose 

valstybėse narėse. Kiti subjektai, 

atitinkantys Finansiniame reglamente 

nustatytus kriterijus, taip pat turėtų turėti 

galimybę veikti kaip įgyvendinantieji 

partneriai; 

Or. en 
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Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti, kad „InvestEU“ 

fondo ES skyriaus intervencinėmis 

priemonėmis daugiausia dėmesio būtų 

skiriama Sąjungos lygmens rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms, tačiau 

kartu pasiekti ir kuo didesnę geografinę 

aprėptį, ES garantija turėtų būti paskirstyta 

įgyvendinantiesiems partneriams, kurie, 

atskirai arba kartu su kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais, gali 

aprėpti bent tris valstybes nares. Vis dėlto 

tikimasi, kad apie 75 proc. ES skyriaus ES 

garantijos bus paskirta tam 

įgyvendinančiajam partneriui ar 

partneriams, kuris (kurie) galės pasiūlyti 

„InvestEU“ fondo finansinių produktų 

visose valstybėse narėse; 

(30) siekiant užtikrinti, kad „InvestEU“ 

fondo ES skyriaus intervencinėmis 

priemonėmis daugiausia dėmesio būtų 

skiriama Sąjungos lygmens rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms, tačiau 

kartu pasiekti ir kuo didesnę geografinę 

aprėptį, ES garantija turėtų būti paskirstyta 

įgyvendinantiesiems partneriams, kurie, 

atskirai arba kartu su kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais, gali 

aprėpti vieną ar daugiau valstybių narių. 

Jeigu įgyvendinantieji partneriai aprėpia 

daugiau kaip vieną valstybę narę, 

įgyvendinančiųjų partnerių sutartinę 

atsakomybę ir toliau turėtų riboti jų 

atitinkami nacionaliniai įgaliojimai. Vis 

dėlto tikimasi, kad bent 75 proc. ES 

skyriaus ES garantijos bus paskirta EIB 

grupei; 

Or. en 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) „InvestEU“ fondo veikloje turėtų 

būti numatyta galimybė, kai tinkama, 

dotacijas ar finansines priemones arba 

abiejų rūšių priemones, finansuojamas iš 

Sąjungos biudžeto arba iš ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

inovacijų fondo, sklandžiai ir veiksmingai 

derinti su ta garantija situacijose, kuriose 

tai yra reikalinga, kad būtų kuo labiau 

remiamos investicijos, padėsiančios spręsti 

(33) „InvestEU“ fondo veikloje turėtų 

būti numatyta galimybė, kai tinkama, 

dotacijas ar finansines priemones arba 

abiejų rūšių priemones, finansuojamas iš 

Sąjungos biudžeto arba kitų fondų, 

pavyzdžiui, ES apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemos (ATLPS) inovacijų 

fondo, sklandžiai ir veiksmingai derinti su 

ta garantija situacijose, kuriose tai yra 

reikalinga, kad būtų kuo labiau remiamos 
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konkrečias rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; 

investicijos, padėsiančios spręsti 

konkrečias rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) siekiant užtikrinti plačią geografinę 

konsultacinių paslaugų aprėptį visoje 

Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 

žinias apie „InvestEU“ fondą, prireikus, 

atsižvelgiant į esamas paramos programas, 

turėtų būti užtikrinama „InvestEU“ 

konsultacijų centro veikla vietos lygmeniu, 

kad būtų teikiama konkreti, iniciatyvi, prie 

poreikių pritaikyta pagalba vietoje; 

(36) siekiant užtikrinti plačią geografinę 

konsultacinių paslaugų aprėptį visoje 

Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 

žinias apie „InvestEU“ fondą, prireikus, 

atsižvelgiant į esamas paramos programas, 

turėtų būti užtikrinama „InvestEU“ 

konsultacijų centro veikla vietos lygmeniu, 

kad būtų teikiama konkreti, iniciatyvi, prie 

poreikių pritaikyta pagalba vietoje. 

Siekiant palengvinti konsultavimo 

paramos teikimą vietos lygmeniu, 

„InvestEU“ konsultacijų centras turėtų 

bendradarbiauti su nacionaliniais 

skatinamojo finansavimo bankais arba 

institucijomis ir Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų valdymo institucijomis, 

taip pat pasinaudoti jų sukaupta patirtimi. 

Valstybėse narėse, kuriose nėra 

nacionalinių skatinamojo finansavimo 

bankų arba įstaigų, „InvestEU“ 

konsultacijų centras turėtų, kai tikslinga 

ir atitinkamai valstybei narei paprašius, 

aktyviai teikti konsultacinę paramą 

steigiant tokį banką arba įstaigą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (36a) „InvestEU“ konsultacijų centras 

turėtų teikti konsultacinę paramą 

mažiems projektams ir startuolių 

projektams, ypač tais atvejais, kai 

startuoliai siekia apsaugoti savo 

investicijas į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, įsigydami intelektinės 

nuosavybės (IN) teises, pavyzdžiui, 

patentus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) įgyvendinant „InvestEU“ fondą 

turėtų būti atsižvelgta ir į paramos 

gebėjimams stiprinti, kad būtų plėtojami 

organizaciniai gebėjimai ir rinkos 

formavimo veikla ir taip užtikrinama 

projektų kokybė, poreikį. Be to, siekiama 

sukurti sąlygas potencialaus reikalavimus 

atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 

rinkos segmentuose skaičiaus didėjimui, 

ypač tais atvejais, kai dėl mažo 

individualių projektų dydžio projektų 

lygmeniu labai išauga sandorių sąnaudos, 

kaip antai socialinio finansavimo 

ekosistemoje. Todėl parama gebėjimams 

stiprinti turėtų papildyti veiksmus, kurių 

imamasi pagal kitas konkrečiai politikos 

sričiai skirtas Sąjungos programas; 

(37) įgyvendinant „InvestEU“ fondą 

turėtų būti atsižvelgta ir į paramos 

gebėjimams stiprinti, kad būtų plėtojami 

organizaciniai gebėjimai ir rinkos 

formavimo veikla ir taip užtikrinama 

projektų kokybė, poreikį. Be to, siekiama 

sukurti sąlygas potencialaus reikalavimus 

atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 

rinkos segmentuose skaičiaus didėjimui, 

ypač tais atvejais, kai dėl mažo 

individualių projektų dydžio projektų 

lygmeniu labai išauga sandorių sąnaudos, 

kaip antai socialinio finansavimo 

ekosistemoje. Todėl parama gebėjimams 

stiprinti turėtų papildyti veiksmus, kurių 

imamasi pagal kitas konkrečiai politikos 

sričiai skirtas Sąjungos programas. 

Pastangos turėtų būti dedamos siekiant 

remti potencialių projektų rengėjų, visų 

pirma vietos paslaugų teikėjų 

organizacijų ir institucijų, gebėjimų 

stiprinimui; 

Or. en 
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Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) konsultacijų centro partneris – 

reikalavimus atitinkanti šalis, su kuria 

Komisija pasirašo susitarimą dėl 

„InvestEU“ konsultacijų centro paslaugos 

teikimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) susitarimas dėl finansinio įnašo – 

teisinė priemonė, kurioje Komisija ir 

valstybės narės išdėsto ES garantijos 

valstybės narės skyriuje sąlygas, kaip 

nurodyta 9 straipsnyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) finansinis įnašas – 

įgyvendinančiojo partnerio įnašas jo 

paties prisiimamos rizikos ir (arba) 

finansinės paramos operacijai, kuriai 

taikomas šis reglamentas, forma; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7) įgyvendinantysis partneris – 

reikalavimus atitinkanti garantijos šalis, 

kaip antai finansų įstaiga ar kitas 

tarpininkas, su kuriuo Komisija pasirašo 

susitarimą dėl garantijos ir (arba) 

susitarimą vykdyti „InvestEU“ 

konsultacijų centro veiklą; 

7) įgyvendinantysis partneris – 

reikalavimus atitinkanti garantijos šalis, 

kaip antai finansų įstaiga ar kitas 

tarpininkas, su kuriuo Komisija pasirašo 

susitarimą dėl garantijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a) investavimo gairės – šiame 

reglamente nustatytais principais dėl 

bendrųjų tikslų, tinkamumo kriterijų ir 

reikalavimus atitinkančių priemonių 

pagrįstų kriterijų sąrašas, kuriuo 

naudodamasis Investicijų komitetas 

skaidriai ir nepriklausomai sprendžia dėl 

ES garantijos naudojimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 10 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 10b) investavimo platformos – 

specialiosios paskirties vienetai, valdomos 

sąskaitos, sutartimis grindžiamos bendro 

finansavimo arba rizikos pasidalijimo 

priemonės arba kitaip nustatytos 

priemonės, kurias taikydami subjektai 

skiria finansinius įnašus keletui 

investicinių projektų finansuoti, ir kurios 

gali apimti: 

 a) nacionalines arba subnacionalines 

platformas, sutelkiančias keletą tam tikros 

valstybės narės teritorijoje vykdomų 

investicinių projektų; 

 b) daugiašales arba regionines 

platformas, sutelkiančias tam tikroje 

geografinėje vietovėje vykdomais 

projektais besidominčius partnerius iš 

keleto valstybių narių arba trečiųjų 

valstybių; 

 c) temines platformas, sutelkiančias tam 

tikro sektoriaus investicinius projektus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a) tvarus finansavimas – procesas, 

kurį vykdant tinkamai atsižvelgiama į 

aplinkosaugos ir socialinį aspektus 

priimant sprendimus dėl investavimo ir 

kuris atitinkamai lemia didesnes 

investicijas į ilgalaikę ir tvarią veiklą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) Sąjungos užimtumo lygio 

didinimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Sąjungos ekonomikos tvarumo ir 

jos augimo, 

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir jos 

tvarumo, 

Or. en 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Sąjungos socialinio atsparumo ir 

įtraukumo, 

c) Sąjungos socialinių inovacijų, 

atsparumo ir įtraukumo, 

Or. en 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) mokslo ir technikos pažangos, 

kultūros, švietimo ir mokymo skatinimo; 

Or. en 
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Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gerinti socialinių įmonių galimybes 

gauti mikrofinansavimą ir finansavimą, 

remti su socialinėmis investicijomis ir 

įgūdžiais susijusias finansavimo ir 

investavimo operacijas ir plėtoti ir stiprinti 

socialinių investicijų rinkas 7 straipsnio 1 

dalies d punkte nurodytose srityse. 

d) gerinti socialinių įmonių, kultūros 

ir kūrybinio bei švietimo sektorių 
galimybes gauti mikrofinansavimą ir 

finansavimą, remti su socialinėmis 

investicijomis, kompetencija ir įgūdžiais 

susijusias finansavimo ir investavimo 

operacijas ir plėtoti ir stiprinti socialinių 

investicijų rinkas 7 straipsnio 1 dalies d 

punkte nurodytose srityse. 

Or. en 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be antroje pastraipoje nurodytų įnašų, 

valstybės narės gali prisidėti prie valstybės 

narės skyriaus garantijų arba grynųjų 

pinigų forma. Valstybės narės skyriui 

pervedama suma neviršija [X proc.] 
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bendro fondo kapitalo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalies pirmoje pastraipoje 

nurodytos sumos preliminarus 

paskirstymas pateikiamas šio reglamento I 

priede. Prireikus Komisija gali pakeisti 

tame I priede nurodytas sumas ne daugiau 

kaip 15 proc. kiekvienam tikslui. Ji apie 

visus pakeitimus praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

2. Šio straipsnio 1 dalies pirmoje 

pastraipoje nurodytos sumos paskirstymas 

pateikiamas I priede. Siekiant papildyti šį 

reglamentą Komisijai pagal 26 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais prireikus 

pakeičiamos I priede nurodytos sumos ne 

daugiau kaip 15 proc. kiekvienai linijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 

keturias politikos linijas, kuriomis 

sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos, susijusios su konkrečia taikymo 

sritimi: 

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 

keturias politikos linijas, kuriomis 

sprendžiamos rinkos nepakankamumo ir 

(arba) neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos, susijusios su konkrečia taikymo 

sritimi: 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tvarios infrastruktūros politikos 

liniją – tai apima tvarias investicijas 

transporto, energetikos, skaitmeninio 

junglumo, žaliavų tiekimo ir perdirbimo, 

kosmoso, vandenynų ir vandens, atliekų, 

gamtos ir kitos aplinkos infrastruktūros, 

įrangos, kilnojamojo turto ir naujoviškų 

technologijų diegimo srityse, kuriomis 

prisidedama prie Sąjungos aplinkos 

apsaugos arba socialinio tvarumo, arba 

abiejų sričių tikslų, arba kurios atitinka 

Sąjungos aplinkos apsaugos arba socialinio 

tvarumo standartus, 

a) tvarios infrastruktūros politikos 

liniją – tai apima tvarias investicijas 

transporto (įskaitant esamos 

infrastruktūros turto priežiūrą ir 

atnaujinimą, ypač didelį dėmesį skiriant 

saugos ir saugumo turtui), būsto, 

energetikos (įskaitant energijos tinklų 

jungtis, energijos vartojimo efektyvumą ir 

atsinaujinančiąją energiją), skaitmeninio 

junglumo, kultūros, žaliavų tiekimo ir 

perdirbimo, kosmoso, vandenynų ir 

vandens, atliekų, gamtos ir kitos aplinkos 

infrastruktūros, įrangos, kilnojamojo turto 

ir naujoviškų technologijų diegimo, 

kuriomis prisidedama prie Sąjungos 

aplinkos apsaugos arba socialinio tvarumo 

(arba abiejų sričių) tikslų, srityse arba 

kurios atitinka Sąjungos aplinkos apsaugos 

arba socialinio tvarumo standartus, 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 

politikos liniją – tai apima 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir socialinę ekonomiką; 

įgūdžius, švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas; socialinę infrastruktūrą 

(įskaitant socialinį būstą ir studentų 

bendrabučius); socialines inovacijas; 

sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą; įtrauktį ir 

prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 

kultūrinę veiklą; pažeidžiamų asmenų, 

įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 

integraciją. 

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 

politikos liniją – tai apima etišką ir tvarų 

finansavimą, mikrofinansavimą, 

darbuotojų išpirkimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir socialinę ekonomiką; 

įgūdžius, švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas; socialinę infrastruktūrą 

(įskaitant socialinį būstą ir studentų 

bendrabučius); socialines inovacijas; 

sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą; įtrauktį ir 

prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 

kultūrinę veiklą; kultūros ir kūrybos 

sektorius, įskaitant kultūrų dialogą ir 

socialinius sanglaudos politikos tikslus; 
pažeidžiamų asmenų, įskaitant trečiųjų 

valstybių piliečius, integraciją. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdant finansavimo ir investavimo 

operacijas pagal 1 dalies a punkte nurodytą 

tvarios infrastruktūros politikos liniją, 

atliekamas poveikio klimatui ir aplinkos 

bei socialiniam tvarumui patikrinimas, kad 

būtų kuo labiau sumažintas žalingas 

poveikis ir kuo labiau padidinta nauda 

klimatui, aplinkai ir socialiniam aspektui. 

Tuo tikslu finansavimo prašantys projektų 

vykdytojai pateikia reikiamą informaciją, 

remdamiesi Komisijos parengsimomis 

gairėmis. Projektams, kurie yra mažesni už 

tam tikrą gairėse nustatytą dydį, 

patikrinimas netaikomas. 

Vykdant finansavimo ir investavimo 

operacijas pagal 1 dalies a punkte nurodytą 

tvarios infrastruktūros politikos liniją, 

atliekamas poveikio klimatui ir aplinkos 

bei socialiniam tvarumui patikrinimas, kad 

būtų kuo labiau sumažintas žalingas 

poveikis ir kuo labiau padidinta nauda 

klimatui, aplinkai ir socialiniam aspektui. 

Tuo tikslu finansavimo prašantys projektų 

vykdytojai pateikia reikiamą informaciją, 

remdamiesi Komisijos parengsimomis 

investavimo gairėmis. Projektams, kurie 

yra mažesni už tam tikrą investavimo 

gairėse nustatytą dydį, patikrinimas 

netaikomas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijos gairėmis leidžiama: Komisijos investavimo gairėmis leidžiama: 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) įvertinti poveikį tam tikrų vietovių 

ar gyventojų socialinei įtraukčiai. 

c) įvertinti poveikį socialinei 

įtraukčiai gyvenimo kokybės gerinimo ir 

socialinės įtraukties aspektais, ypač 

atsižvelgiant į tam tikrose vietovėse 

gyvenančius labiau pažeidžiamus 

gyventojus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Įgyvendinantieji partneriai teikia 

informaciją, kuri yra būtina, kad būtų 

galima stebėti prie Sąjungos tikslų klimato 

ir aplinkos srityje prisidedančias 

investicijas, remiantis Komisijos 

pateiksimomis gairėmis. 

4. Įgyvendinantieji partneriai teikia 

informaciją, kuri yra būtina, kad būtų 

galima stebėti prie Sąjungos tikslų klimato 

ir aplinkos srityje prisidedančias 

investicijas, remiantis Komisijos 

pateiksimomis investavimo gairėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7 a straipsnis 

 Papildomumas 

 Šiame reglamente papildomumas – 

„InvestEU“ fondo parama operacijoms, 

kuriomis sprendžiamos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos ir kurių 

laikotarpiu, per kurį galima pasinaudoti 

ES garantija, įgyvendinantieji partneriai 

nebūtų galėję įvykdyti arba jų nebūtų 

buvę galima įvykdyti arba to nebūtų buvę 
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galima atlikti tokiu pat mastu be 

„InvestEU“ fondo teikiamos paramos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekvieną 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą politikos liniją sudaro du skyriai, 

kuriais konkrečios rinkos nepakankamumo 

arba neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos sprendžiamos taip: 

1. Kiekvieną 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą politikos liniją sudaro du skyriai: 

ES skyrius ir valstybės narės skyrius. Abu 

skyriai sprendžia Sąjungos lygmens ir 

(arba) tik konkrečiose šalyse kilusias 
rinkos nepakankamumo ir (arba) 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas, susijusias su Sąjungos 

politikos tikslais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ES skyriumi sprendžiamos bet 

kurios iš šių problemų: 

Išbraukta. 

i) rinkos nepakankamumo arba 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos, susijusios su Sąjungos 

politikos prioritetais ir sprendžiamos 

Sąjungos lygmeniu, 

 

ii) Sąjungos masto rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos arba 

 

iii) naujos ar sudėtingos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, siekiant 
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sukurti naujus finansinius sprendimus ir 

rinkos struktūras, 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) valstybės narės skyriumi 

sprendžiamos konkrečios rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos vienoje 

ar keliose valstybėse narėse, siekiant 

pagal pasidalijamojo valdymo principą 

valdomų fondų, iš kurių skiriami įnašai, 

tikslų. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės gali prisidėti prie 

valstybės narės skyriaus garantijomis 

arba grynaisiais pinigais. Valstybės narės 

skyriui pervedama suma neviršija 

[X proc.] bendro fondo kapitalo. Tie 

įnašai gali būti naudojami mokėjimams 

pagal pareikalautą garantiją atlikti tik 

gavus finansavimą pagal 4 straipsnio 1 

dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 53 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies antra 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 

arba BŽŪP planas, priėmimo arba tuo 

pačiu metu, kai priimamas Komisijos 

sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama 

programa arba BŽŪP planas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamos valstybės narės 

skyriaus ES garantijos dalies bendra suma, 

jos atidėjinių norma, įnašo iš pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomų 

fondų suma, atidėjinių sudarymo etapas 

pagal metinį finansinį planą ir susijusio 

neapibrėžtojo įsipareigojimo suma, kuri 

turi būti padengta atitinkamos valstybės 

narės suteikta kompensacine garantija, 

a) atitinkamos valstybės narės 

skyriaus ES garantijos dalies bendra suma, 

jos atidėjinių norma, įnašo iš pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomų 

fondų suma, atidėjinių sudarymo etapas 

pagal metinį finansinį planą ir susijusio 

neapibrėžtojo įsipareigojimo suma, kuri 

turi būti padengta atitinkamos valstybės 

narės ir (arba) įgyvendinančiųjų partnerių 

arba privačių investuotojų suteikta 

kompensacine garantija, 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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c) susidomėjimą išreiškęs 

įgyvendinantysis partneris arba partneriai 

ir Komisijos pareiga informuoti valstybę 

narę apie pasirinktą įgyvendinantįjį 

partnerį arba partnerius, 

c) susitarime su valstybe nare 

pasirinktą įgyvendinantįjį partnerį arba 

partnerius, 

Or. en 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Įnašai iš pagal pasidalijamojo valdymo 

principą valdomų fondų gali būti 

naudojami valstybių narių nuožiūra, 

susitarus su įgyvendinančiaisiais 

partneriais, bet kurio struktūrizuotos 

finansinės priemonės segmento 

garantijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) jeigu tos valstybės narės skyriaus 

ES garantijos dalies atidėjinių lygis 

pasiekia 10 proc. pradinio atidėjinių lygio, 

atitinkama valstybė narė, Komisijai 

paprašius, į bendrąjį atidėjinių fondą 

skiria ne daugiau kaip 5 proc. pradinio 

atidėjinių lygio. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 58 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5 a. Nepažeidžiant Tarybos 

prerogatyvų įgyvendinant Stabilumo ir 

augimo paktą, valstybių narių įnašai į 

valstybės narės skyrių garantijomis arba 

grynaisiais pinigais arba valstybės narės 

arba nacionalinių skatinamojo 

finansavimo bankų, priskiriamų valdžios 

sektoriui arba veikiančių valstybės narės 

vardu, įnašai į investavimo platformas 

laikomi vienkartinėmis priemonėmis 

pagal Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1466/97 5 straipsnį ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnį, 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. ES garantija įgyvendinantiesiems 

partneriams suteikiama pagal [Finansinio 

reglamento] [219 straipsnio 1 dalį] ir 

valdoma pagal [Finansinio reglamento] [X 

antraštinę dalį]. 

1. ES garantija įgyvendinantiesiems 

partneriams suteikiama pagal [Finansinio 

reglamento] [219 straipsnio 1 dalį] ir 

valdoma pagal [Finansinio reglamento] [X 

antraštinę dalį]. ES garantija yra 

neatšaukiama, besąlyginė ir išmokama 

pagal pirmą pareikalavimą reikalavimus 

atitinkančioms sandorio šalims 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

kurioms taikomas šis reglamentas, o jos 

kaina apskaičiuojama išimtinai pagal 

apdraustų operacijų charakteristikas ir 

rizikos profilį, tinkamai atsižvelgiant į tų 

operacijų pobūdį ir numatytų politikos 

tikslų siekimą, įskaitant galimą specialių 

lengvatinių sąlygų ir, prireikus, paskatų 

taikymą, visų pirma: 

 a) tais atvejais, kai nepalankios finansų 

rinkos sąlygos trukdytų realizuoti 
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perspektyvų projektą; 

 b) kai būtina sudaryti palankesnes sąlygas 

įsteigti investicijų platformas ar 

finansuoti projektus sektoriuose arba 

srityse, kuriose yra didelis rinkos 

nepakankamumas arba neoptimali 

investavimo padėtis; 

 c) kai būtina spręsti socialinės 

infrastruktūros trūkumo problemą; 

 d) kai valstybė narė patiria didelį 

asimetrinį sukrėtimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, pagal ES garantiją turėtų būti 

numatyta: 

 a) tvirtas mechanizmas, kuriuo būtų 

galima greitai pasinaudoti; 

 b) laikotarpis turėtų atitikti galutinį 

paskutinės gautinos sumos iš galutinio 

paramos gavėjo terminą; 

 c) atitinkama rizikos ir garantijų portfelio 

stebėsena; 

 d) patikimas mechanizmas numatomiems 

pinigų srautams apskaičiuoti, kai juo 

naudojamasi; 

 e) tinkami dokumentai, susiję su rizikos 

valdymo sprendimais; 

 f) tinkamas lankstumas pasirenkant 

garantijos naudojimo būdą, leidžiantis 

įgyvendinantiesiems partneriams 

tiesiogiai gauti naudos iš garantijos, kai 

jos reikia, ypač jei nėra papildomos 

garantijų sistemos; 

 g) visų atitinkamos priežiūros institucijos 

nustatytų papildomų reikalavimų (jei 
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tokių yra) laikymasis, kad būtų laikoma 

veiksmingu visišku rizikos sumažinimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. ES skyriaus ES garantijos 

skiriamos įgyvendinantiesiems 

partneriams; Bent 75 proc. ES skyriaus 

ES garantijos skiriama EIB grupei; 

75 proc. ES garantijos viršijančios sumos 

gali būti paskirtos EIB grupei tuo atveju, 

jei nacionaliniai skatinamojo finansavimo 

bankai arba įstaigos negali iki galo 

panaudoti likusios garantijos dalies. 

Nacionaliniai skatinamojo finansavimo 

bankai arba įstaigos gali visapusiškai 

pasinaudoti ES garantija ir tuo atveju, jei 

jie nusprendžia ją gauti per EIB arba 

Europos investicijų fondą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinka [Finansinio reglamento] 

[209 straipsnio 2 dalies a–e punktuose] 

nustatytas sąlygas, visų pirma 

papildomumo reikalavimą, nustatytą 

[Finansinio reglamento] [209 straipsnio 2 

dalies b punkte] ir, tam tikrais atvejais, 

didina privačiojo sektoriaus investicijas 

pagal [Finansinio reglamento] [209 

straipsnio 2 dalies d punktą]; 

a) atitinka [Finansinio reglamento] 

[209 straipsnio 2 dalies a–e punktuose] 

nustatytas sąlygas, ir papildomumo 

reikalavimą, nustatytą šio reglamento7a 

straipsnyje, ir tam tikrais atvejais didina 

privačiojo sektoriaus investicijas pagal 

[Finansinio reglamento] [209 straipsnio 2 

dalies d punktą]; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tarpvalstybinius projektus, 

vykdomus subjektų, esančių arba 

įsisteigusių vienoje ar daugiau valstybių 

narių, ir apimančius vieną ar daugiau 

trečiųjų valstybių, įskaitant stojančiąsias 

valstybes, šalis kandidates ir potencialias 

šalis kandidates, šalis, kurioms taikoma 

Europos kaimynystės politika, taip pat 

Europos ekonominės erdvės ar Europos 

laisvosios prekybos asociacijos šalis arba 

užjūrio šalis ir teritorijas, nustatytas SESV 

II priede, arba asocijuotąsias trečiąsias 

valstybes, neatsižvelgiant į tai, ar esama 

partnerių tose trečiosiose valstybėse arba 

užjūrio šalyse ar teritorijose; 

a) projektus, vykdomus subjektų, 

esančių arba įsisteigusių vienoje ar daugiau 

valstybių narių, ir 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 Europos ekonominės 

erdvės ar Europos laisvosios prekybos 

asociacijos šalis arba užjūrio šalis ir 

teritorijas, nustatytas SESV II priede, arba 

asocijuotąsias trečiąsias valstybes, 

neatsižvelgiant į tai, ar esama partnerių 

tose trečiosiose valstybėse arba užjūrio 

šalyse ar teritorijose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ES skyriaus atveju reikalavimus 

atitinkančios garantijos šalys yra 

išreiškusios susidomėjimą ir yra pajėgios 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas ne mažiau kaip trijose 

valstybėse narėse. Įgyvendinantieji 

partneriai, sudarę grupę, gali ir kartu 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas ne mažiau kaip trijose 

valstybėse narėse. 

ES skyriaus atveju reikalavimus 

atitinkančios garantijos šalys yra 

išreiškusios susidomėjimą ir yra pajėgios 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas vienoje ar daugiau valstybių 

narių. Įgyvendinantieji partneriai, sudarę 

grupę, taip pat gali kartu vykdyti 

finansavimo ir investavimo operacijas 

vienoje ar daugiau valstybių narių. 

Įgyvendinantieji partneriai, kurių 

sutartinę atsakomybę riboja atitinkami 

nacionaliniai įgaliojimai, gali taip pat 
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spręsti rinkos nepakankamumo arba 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas, naudodamiesi atitinkamomis 

prie vietos sąlygų pritaikytomis 

palyginamomis priemonėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Priklausomai nuo projekto brandos 

įgyvendinimo partnerių grupę galima 

suformuoti bet kuriuo metu ir ji gali būti 

įvairių sudėčių, kad būtų galima 

veiksmingai įvykdyti rinkos reikalavimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) užtikrintų geografinę 

diversifikaciją; 

d) užtikrintų geografinę diversifikaciją 

ir leistų finansuoti mažesnius projektus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įgyvendinančiojo partnerio 
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gebėjimą įvertinti finansavimo ir 

investavimo operacijas pagal tarptautiniu 

mastu pripažintus socialinio reitingo 

standartus, ypatingą dėmesį skiriant 

socialiniam poveikiui ir poveikiui 

aplinkai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) įgyvendinančiojo partnerio 

gebėjimui teikti viešus finansavimo ir 

investavimo operacijų duomenis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 pastraipos b c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bc) įgyvendinančiojo partnerio 

gebėjimui valdyti finansines priemones 

pasinaudojant anksčiau įgyta patirtimi 

finansinių priemonių srityje ir su valdymo 

institucijomis, nurodytomis Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, 

Euratomas) 2018/1046. 

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Atlyginimas už prisiimamą riziką 

paskirstomas Sąjungai ir 

įgyvendinančiajam partneriui proporcingai 

jų atitinkamai prisiimtos finansavimo ir 

investavimo operacijų portfelio arba, kai 

taikoma, atskirų operacijų rizikos daliai. 

Įgyvendinantysis partneris pats prisiima 

atitinkamą riziką, susijusią su finansavimo 

ir investavimo operacijomis, kurioms 

suteikta ES garantija, nebent išimtiniu 

atveju, kai politikos tikslai, kurių siekiama 

įgyvendinamu finansiniu produktu, yra 

tokio pobūdžio, kad įgyvendinantysis 

partneris pagrįstai negalėjo prisidėti savo 

pajėgumu prisiimti riziką. 

1. Atlyginimas už prisiimamą riziką 

paskirstomas Sąjungai ir 

įgyvendinančiajam partneriui proporcingai 

jų atitinkamai prisiimtos finansavimo ir 

investavimo operacijų portfelio arba, kai 

taikoma, atskirų operacijų rizikos daliai ir 

turi būti išimtinai susijęs su apdraustų 

operacijų ypatybėmis ir rizikos profiliu. 

Įgyvendinantysis partneris pats prisiima 

atitinkamą riziką, susijusią su finansavimo 

ir investavimo operacijomis, kurioms 

suteikta ES garantija, nebent išimtiniu 

atveju, kai politikos tikslai, kurių siekiama 

įgyvendinamu finansiniu produktu, yra 

tokio pobūdžio, kad įgyvendinantysis 

partneris pagrįstai negalėjo prisidėti savo 

pajėgumu prisiimti riziką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-17 straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -17 straipsnis 

 Valdančioji taryba 

 1. „InvestEU“ fondą valdo Valdančioji 

taryba, kuri, siekdama pasinaudoti ES 

garantija, laikydamasi 3 straipsnyje 

išdėstytų bendrų tikslų, nustato: 

 a) „InvestEU“ fondo strateginę kryptį; 

 b) „InvestEU“ fondo veikimui būtiną 

veiklos politiką ir procedūras; 

 c) operacijoms su investavimo 

platformomis taikytinas taisykles. 

 2. Valdančioji taryba: 

 a) susideda iš šešių narių: 
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 i) tris narius skiria Komisija; 

 ii) vieną – Europos investicijų bankas; 

 iii) vieną narį iš įgyvendinančiųjų 

partnerių atstovų skiria patariamoji 

taryba. Tas narys negali būti EIB 

atstovas; 

 iv) vieną ekspertą skiria Europos 

Parlamentas. Tas ekspertas nesiekia gauti 

nurodymų iš Sąjungos institucijų, įstaigų, 

organų ar agentūrų, kurios nors valstybės 

narės Vyriausybės ar kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais 

nesivadovauja, o veiklą vykdo visiškai 

nepriklausomai. Ekspertas savo pareigas 

vykdo nešališkai ir atsižvelgdamas į 

„InvestEU“ fondo interesus; 

 b) iš trijų Komisijos paskirtų narių 

išrenka pirmininką trejų metų kadencijai, 

kuri gali būti vieną kartą pratęsta; 

 c) aptaria visų narių pozicijas ir kuo 

labiau į jas atsižvelgia; jei nariai negali 

susitarti dėl bendros pozicijos, Valdančioji 

taryba sprendimus priima savo narių 

balsų dauguma. Valdančiosios tarybos 

posėdžių protokoluose išsamiai išdėstomos 

visų narių pozicijos. 

 3. Valdančioji taryba pasiūlo Komisijai I 

priede nurodytų sumų paskirstymo 

pakeitimus. 

 4. Valdančioji taryba nuolat konsultuojasi 

su susijusiais suinteresuotaisiais 

asmenimis, visų pirma su bendrais 

investuotojais, valdžios institucijomis, 

ekspertais, švietimo, mokymo ir mokslinių 

tyrimų įstaigomis, atitinkamais 

socialiniais partneriais ir pilietinės 

visuomenės atstovais, dėl investicijų 

politikos, kuri vykdoma pagal šį 

reglamentą, krypties ir įgyvendinimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 72 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai pataria patariamoji 

taryba, kuri yra dviejų sudėčių: vieną 

sudaro įgyvendinančiųjų partnerių 

atstovai, o kitą – valstybių narių atstovai. 

1. Komisijai ir Valdančiajai tarybai 

pataria patariamoji taryba. 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Patariamąją tarybą sudaro: 

 a) po vieną kiekvieno įgyvendinančiojo 

partnerio atstovą; 

 b) po vieną kiekvienos valstybės narės 

atstovą; 

 c) vienas EIB atstovas; 

 d) vienas Komisijos atstovas; 

 e) po vieną Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto paskirtą 

ekspertą iš visų keturių politikos linijų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris ir kiekviena valstybė narė gali 

paskirti vieną atstovą į atitinkamos 

sudėties tarybą. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisijai atstovaujama abiejų 

sudėčių patariamojoje taryboje. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Patariamosios tarybos, kurią sudaro 

įgyvendinančiųjų partnerių atstovai, 

posėdžiui bendrai pirmininkauja Komisijos 

atstovas ir Europos investicijų banko 

paskirtas atstovas. 

Patariamajai tarybai pirmininkauja 

Komisijos atstovas. EIB atstovas yra 

pirmininko pavaduotojas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijos atstovas yra patariamosios 

tarybos, kurią sudaro valstybių narių 

atstovai, posėdžio pirmininkas. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Patariamoji taryba posėdžiauja reguliariai 

ir ne rečiau kaip du kartus per metus; į 

posėdžius ji renkasi pirmininko prašymu. 

Bendri dviejų patariamosios tarybos 

sudėčių posėdžiai taip pat gali būti 

rengiami bendru jų pirmininkų prašymu. 

Patariamoji taryba posėdžiauja reguliariai 

ir ne rečiau kaip du kartus per metus; į 

posėdžius ji renkasi pirmininko prašymu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Patariamoji taryba, 5. Patariamoji taryba: 

Or. en 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kurią sudaro įgyvendinančiųjų 

partnerių atstovai: 

Išbraukta. 

i) teikia konsultacijas apie finansinių 

produktų, kuriuos reikia įgyvendinti pagal 

šį reglamentą, kūrimą; 

 

ii) Komisijai teikia konsultacijas rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų 

klausimais; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) teikia konsultacijas apie finansinių 

produktų, kuriuos reikia įgyvendinti pagal 

šį reglamentą, kūrimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) Komisijai ir Valdančiajai tarybai 

teikia konsultacijas rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų 

klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kurią sudaro valstybių narių 

atstovai: 

Išbraukta. 

i) informuoja valstybes nares apie 

„InvestEU“ fondo įgyvendinimą; 

 

ii) keičiasi nuomonėmis su valstybėmis 

narėmis apie rinkos pokyčius ir dalijasi 
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geriausia patirtimi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) informuoja valstybes nares apie 

„InvestEU“ fondo įgyvendinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies b b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) keičiasi nuomonėmis su 

valstybėmis narėmis apie rinkos pokyčius 

ir dalijasi geriausia patirtimi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17 a straipsnis 

 Rizikos vertinimo metodika 

 1. Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais šis reglamentas papildomas 

nuostatomis dėl rizikos vertinimo 

metodikos nustatymo. Tokią rizikos 
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vertinimo metodiką sudaro: 

 a) rizikos vertinimo klasifikacija, siekiant 

užtikrinti nuoseklų standartinį visų 

operacijų tvarkymą nepriklausomai nuo 

įstaigos tarpininkės; 

 b) metodika, pagal kurią vertinama vertės 

pokyčio rizika ir įsipareigojimų 

nevykdymo tikimybė, pagrįsta aiškiais 

statistiniais metodais, įskaitant aplinkos 

apsaugos, socialinius ir valdymo (ASV) 

kriterijus; 

 c) metodas, pagal kurį vertinama pozicija 

esant įsipareigojimų neįvykdymui ir 

nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo, 

atsižvelgiant į finansavimo vertę, projekto 

riziką, grąžinimo terminus, užstatus ir 

kitus susijusius rodiklius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17 b straipsnis 

 Rezultatų suvestinė 

 1. Vertindamas investicijų, kurios galbūt 

bus remiamos ES garantija, kokybę ir 

patikimumą, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris naudoja rodiklių suvestinę 

(rezultatų suvestinę). Rezultatų suvestinė 

užtikrina nepriklausomą, skaidrų ir 

suderintą galimo arba realaus ES 

garantijos naudojimo vertinimą. 

 2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

pildo siūlomo finansavimo ir investicijų 

operacijų rezultatų suvestinę. Jei 

investavimo operacijas siūlo keli 

įgyvendinantieji partneriai, rezultatų 

suvestinę bendrai pildo visi susiję 

įgyvendinantieji partneriai. 
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 3. Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis, gautas taikant 

17a straipsnyje nurodytą rizikos vertinimo 

metodiką; 

 b) nauda galutiniams gavėjams; 

 c) tinkamumo kriterijų laikymasis; 

 d) investavimo operacijos kokybė ir jos 

indėlis į tvarų augimą ir užimtumą; 

 e) investavimo operacijos indėlis siekiant 

programos „InvestEU“ tikslų; 

 f) techninis indėlis ir finansinis įnašas į 

projektą. 

 4. Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais šis reglamentas papildomas 

nustatant išsamias rezultatų suvestinės, 

kurią turi naudoti įgyvendinantieji 

partneriai, taisykles. 

 5. Prireikus Komisija gali teikti pagalbą 

įgyvendinantiesiems partneriams taikant 

rizikos vertinimo metodiką ir pildant 

rezultatų suvestinę. Ji užtikrina, kad 

vertinimo metodika būtų tinkamai 

taikoma ir kad Investicijų komitetui 

pateiktos rezultatų suvestinės būtų 

aukštos kokybės. 

Or. en 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis Išbraukta. 

Projekto grupė  

1. Sukuriama projekto grupė, kurią 

sudaro ekspertai, kuriuos, nedarant 

poveikio Sąjungos biudžetui, Komisijai 
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skyrė įgyvendinantieji partneriai. 

2. Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

paskiria ekspertus į projekto grupę. 

Ekspertų skaičius nustatomas susitarime 

dėl garantijos. 

 

3. Komisija patvirtina, ar 

įgyvendinančiųjų partnerių siūlomos 

finansavimo ir investavimo operacijos 

atitinka Sąjungos teisę ir politiką. 

 

4. Gavusi 3 dalyje nurodytą Komisijos 

patvirtinimą, projekto grupė vykdo 

įgyvendinančiųjų partnerių atliekamo 

siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų išsamaus patikrinimo kokybės 

kontrolę. Tada finansavimo ir investavimo 

operacijos pateikiamos Investicijų 

komitetui, kad šis patvirtintų ES 

garantijos aprėptį. 

 

Projekto grupė Investicijų komitetui 

parengia siūlomų finansavimo ir 

investavimo operacijų rezultatų suvestinę. 

 

Rezultatų suvestinėje visų pirma 

įvertinama: 

 

a) siūlomų finansavimo ir investavimo 

operacijų rizikos profilis; 

 

b) nauda galutiniams gavėjams;  

c) tinkamumo kriterijų laikymasis.  

Kiekvienas įgyvendinantysis partneris 

projekto grupei pateikia tinkamą ir 

suderintą informaciją, kad ji galėtų atlikti 

rizikos analizę ir parengti rezultatų 

suvestinę. 

 

5. Projekto grupės ekspertas nevertina 

išsamaus patikrinimo arba vertinimo, 

susijusio su potencialia finansavimo ar 

investavimo operacija, kurią pateikė 

įgyvendinantysis partneris, kuris tą 

ekspertą paskyrė Komisijai. Tas ekspertas 

taip pat nerengia rezultatų suvestinės, 

susijusios su tais pasiūlymais. 

 

6. Kiekvienas projekto grupės ekspertas 

nedelsdamas praneša Komisijai apie bet 

kokį interesų konfliktą ir perduoda jai 

visą informaciją, kurios reikia nuolat 
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tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. 

7. Komisija nustato išsamias projekto 

grupės veiklos ir interesų konflikto 

situacijų patikrinimo taisykles. 

 

8. Komisija nustato išsamias rezultatų 

suvestinės taisykles, kad Investicijų 

komitetas galėtų patvirtinti, kad ES 

garantiją galima naudoti siūlomai 

finansavimo ar investavimo operacijai. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įsteigiamas Investicijų komitetas. 

Jis 

1. Įsteigiamas nepriklausomas 

Investicijų komitetas. Jis 

Or. en 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nagrinėja įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktus pasiūlymus suteikti ES 

garantiją finansavimo ir investavimo 

operacijoms; 

a) nagrinėja įgyvendinančiųjų 

partnerių pateiktus pasiūlymus suteikti ES 

garantiją finansavimo ir investavimo 

operacijoms, kurios, Komisijai atlikus 

patikrinimą, buvo patvirtintos kaip 

atitinkančios Sąjungos teisę ir politiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 91 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) patikrina, ar jie atitinka šį 

reglamentą ir atitinkamas investavimo 

gaires, ypač daug dėmesio skirdamas 

[Finansinio reglamento] [209 straipsnio 2 

dalies b punkte] nurodytam papildomumo 

reikalavimui ir [Finansinio reglamento] 

[209 straipsnio 2 dalies d punkte] 

nustatytam reikalavimui dėl privačiojo 

sektoriaus investicijų didinimo ir 

b) patikrina, ar jie atitinka šį 

reglamentą ir atitinkamas investavimo 

gaires, ypač daug dėmesio skirdamas šio 

reglamento 7a straipsnyje nurodytam 

papildomumo reikalavimui ir [Finansinio 

reglamento] [209 straipsnio 2 dalies d 

punkte] nustatytam reikalavimui dėl 

privačiojo sektoriaus investicijų didinimo 

ir 

Or. en 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei 

septyneri metai iš viso. Komisija gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Kiekvienos sudėties Investicijų komitetą 

sudaro šeši apmokami išorės ekspertai. 

Ekspertai atrenkami pagal [Finansinio 

reglamento] [237 straipsnį] ir Komisija 

juos skiria ne ilgesnei kaip ketverių metų 

kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, 

tačiau negali būti ilgesnė nei septyneri 

metai iš viso. Valdančioji taryba gali 

nuspręsti pratęsti einančio pareigas 

Investicijų komiteto nario kadenciją, 

nesilaikydama šioje dalyje nustatytos 

tvarkos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Komisija paskiria 

atitinkamos sudėties Investicijų komiteto 

narius. Iš savo nuolatinių narių Investicijų 

komitetas išsirenka pirmininką. 

Keturi nariai turi būti visų keturių sudėčių 

Investicijų komiteto nuolatiniais nariais. Be 

to, kiekvienoje iš keturių sudėčių turi būti 

po du ekspertus, turinčius investavimo į 

sektorius, kuriems taikoma ta politikos 

linija, patirties. Bent vienas iš nuolatinių 

narių turi turėti praktinės patirties tvarių 

investicijų srityje. Valdančioji taryba 

paskiria atitinkamos sudėties Investicijų 

komiteto narius. Iš savo nuolatinių narių 

Investicijų komitetas išsirenka pirmininką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija priima darbo tvarkos taisykles ir 

vadovauja Investicijų komiteto 

sekretoriatui. 

Valdančioji taryba priima darbo tvarkos 

taisykles ir vadovauja Investicijų komiteto 

sekretoriatui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvieno Investicijų komiteto nario 

gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija 

skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. 

Kiekvienas Investicijų komiteto narys 

nedelsdamas perduoda Komisijai visą 

informaciją, kurios reikia nuolat tikrinant, 

ar nėra interesų konfliktų. 

Kiekvieno Investicijų komiteto nario 

gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija 

skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. 

Kiekvienas Investicijų komiteto narys 

nedelsdamas perduoda Komisijai ir 

Valdančiajai tarybai visą informaciją, 

kurios reikia nuolat tikrinant, ar nėra 

interesų konfliktų. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali pašalinti narį iš pareigų, 

jeigu jis nesilaiko šioje dalyje nustatytų 

reikalavimų arba dėl kitų tinkamai pagrįstų 

priežasčių. 

Valdančioji taryba gali pašalinti narį iš 

pareigų, jeigu jis nesilaiko šioje dalyje 

nustatytų reikalavimų arba dėl kitų 

tinkamai pagrįstų priežasčių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atlikdamas pasiūlymų vertinimą ir 

patikrinimą, Investicijų komitetas naudoja 

18 straipsnio 3 dalyje nurodytą rezultatų 

suvestinę. 

Atlikdamas pasiūlymų vertinimą ir 

patikrinimą, Investicijų komitetas naudoja 

17b straipsnyje nurodytą rezultatų 

suvestinę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados priimamos 

visų narių paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, Investicijų 

komiteto pirmininko balsas yra lemiamas. 

Investicijų komiteto išvados priimamos 

visų narių paprasta balsų dauguma, jei į tą 

paprastą daugumą įeina bent vienas 

ekspertas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

Investicijų komiteto pirmininko balsas yra 

lemiamas. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

pateikiamas pritarimo pagrindimas. 

Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos. 

Investicijų komiteto išvados pritarti 

paramai finansavimo ir investavimo 

operacijoms suteikiant ES garantiją yra 

viešai prieinamos ir jose, be kita ko, 

pateikiamas pritarimo pagrindimas. Jose 

taip pat nurodomas visuotinis įvertinimas, 

atliktas remiantis 18 straipsnyje nurodyta 

rezultatų suvestine. Kai taikytina, 

Investicijų komitetas į išvadų, kuriomis 

pritariama paramai finansavimo ir 

investavimo operacijoms suteikiant ES 

garantiją, sąrašą įtraukia informaciją 

apie operacijas (pirmiausia operacijos 

aprašymą ir vykdytojo arba finansų 

tarpininko tapatybę ir projekto tikslus). 
Paskelbtose išvadose neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos. Su 

neskelbtina komercine informacija 

susijusių sprendimų atveju Investicijų 

komitetas pateikia viešai tokius 

sprendimus ir informaciją apie projekto 

vykdytojus arba finansinius tarpininkus 

atitinkamo finansavimo užbaigimo dieną 

arbą komercinės paslapties galiojimo 

pabaigos dieną (pasirenkama ankstesnė iš 

datų). 

Or. en 

 

Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, Rezultatų suvestinė viešai skelbiama po to, 
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kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis, jei 

toks yra. Paskelbtoje suvestinėje neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos ar 

asmens duomenų, kurie pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos taisykles neturi būti 

atskleisti. 

kai pasirašoma finansavimo arba 

investavimo operacija arba paprojektis. 

Paskelbtoje suvestinėje neturi būti 

neskelbtinos komercinės informacijos ar 

asmens duomenų, kurie pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos taisykles neturi būti 

atskleisti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų komiteto išvados nepritarti ES 

garantijos naudojimui du kartus per metus 

perduodamos Europos Parlamentui ir 

Tarybai, laikantis griežtų konfidencialumo 

reikalavimų. 

Investicijų komitetas du kartus per metus 

perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai, 

išvadų sąrašą ir su tais sprendimais 

susijusias rezultatų suvestines. Šis 

perdavimas vykdomas laikantis griežtų 

konfidencialumo reikalavimų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 4 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Investicijų komiteto išvados, kuriomis 

atmetamas ES garantijos naudojimas, 

laiku pateikiamos susijusiam 

įgyvendinančiajam partneriui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 103 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius, išskyrus atvejus, 

kai Investicijų komitetas nusprendžia 

pasilikti teisę juos patvirtinti atskirai. 

6. Kai Investicijų komiteto prašoma 

patvirtinti ES garantijos naudojimą 

finansavimo arba investavimo operacijai, 

kuri yra priemonė, programa arba 

struktūra, kurią sudaro pagrindiniai 

paprojekčiai, tas patvirtinimas apima 

pagrindinius paprojekčius, išskyrus atvejus, 

kai Investicijų komitetas tinkamai 

pagrįstais atvejais nusprendžia pasilikti 

teisę juos patvirtinti atskirai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centrą valdo 

Komisija, bendradarbiaudama su EIB 

grupe. 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„InvestEU“ konsultacijų centras yra 

kiekvienos politikos linijos, nurodytos 7 

straipsnio 1 dalyje, komponentas, 

apimantis visus tą liniją sudarančius 

sektorius. Be to, teikiamos ir įvairius 

sektorius apimančios konsultavimo 

paslaugos. 

„InvestEU“ konsultacijų centras yra 

kiekvienos politikos linijos, nurodytos 7 

straipsnio 1 dalyje, komponentas, 

apimantis visus tą liniją sudarančius 

sektorius. Be to, teikiamos ir įvairius 

sektorius apimančios ir gebėjimus 

stiprinančios konsultavimo paslaugos. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) išnaudoja galimybes pritraukti 

smulkius projektus ir juos finansuoti, be 

kita ko, per investavimo platformas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) remia veiksmus ir vietos žinių 

panaudojimą siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas visoje Sąjungoje naudotis 

„InvestEU“ fondo parama ir, kai įmanoma, 

aktyviai prisidėti prie „InvestEU“ fondo 

sektorių ir geografinės diversifikacijos 

tikslo, remiant įgyvendinančiuosius 

partnerius jiems inicijuojant ir plėtojant 

potencialias finansavimo ir investavimo 

operacijas; 

c) remia veiksmus ir vietos žinių 

panaudojimą siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas visoje Sąjungoje naudotis 

„InvestEU“ fondo parama ir aktyviai 

prisidėti prie „InvestEU“ fondo sektorių ir 

geografinės diversifikacijos tikslo, remiant 

įgyvendinančiuosius partnerius jiems 

inicijuojant ir plėtojant potencialias 

finansavimo ir investavimo operacijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) remia gebėjimų stiprinimo 

veiksmus, kad būtų plėtojami 

f) remia gebėjimų stiprinimo 

veiksmus, kad būtų plėtojami 
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organizaciniai gebėjimai, įgūdžiai ir 

procesai ir paspartintas organizacijų 

pasirengimas investicijoms, kad projektų 

vykdytojai ir valdžios institucijos galėtų 

kurti investicinių projektų bazes ir valdyti 

projektus, o finansų tarpininkai įgyvendinti 

finansavimo ir investavimo operacijas, 

padėdami subjektams, patiriantiems 

sunkumų gauti finansavimą, be kita ko, 

padedant ugdyti rizikos vertinimo 

gebėjimus ar įgyti su konkrečiu sektoriumi 

susijusių žinių. 

organizaciniai gebėjimai, įgūdžiai ir 

procesai ir paspartintas organizacijų 

pasirengimas investicijoms, kad projektų 

vykdytojai ir valdžios institucijos galėtų 

kurti investicinių projektų bazes, plėtoti 

finansines priemones 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. 

Or. en 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) aktyviai teikia konsultacinę 

paramą startuolių projektams, ypač tais 

atvejais, kai jie siekia apsaugoti savo 

investicijas į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, įsigydami intelektinės 

nuosavybės teises, pavyzdžiui, patentus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 110 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti. 

4. 2 dalyje nurodytoms paslaugoms 

gali būti taikomi mokesčiai daliai išlaidų, 

susijusių su tų paslaugų teikimu, padengti. 

„InvestEU“ konsultacijų centras viešųjų 

projektų vykdytojams ir ne pelno 

institucijoms ekspertines žinias teikia 
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nemokamai, o MVĮ už suteiktą techninę 

pagalbą mokamų mokesčių dydis neviršija 

trečdalio tų paslaugų teikimo išlaidų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 111 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 

siekiant stiprinti regioninius ir vietos 

gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba. 

6. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 

centras veikia vietos lygmeniu. Jo 

padaliniai steigiami pirmiausia tose 

valstybėse narėse ar regionuose, kurie 

patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 

fondo finansuojamus projektus. 

„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 

perduoti žinias regiono ir vietos 

lygmenimis siekiant stiprinti regioninius ir 

vietos gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 

susijusius su 1 dalyje nurodyta pagalba, 

taip pat įgyvendinti ir įtraukti mažus 

projektus. Komisija pasirašo atskirus 

susitarimus su finansų institucijomis ar 

kitais tarpininkais, siekiant paskirti juos 

kaip konsultacijų centro partnerius ir 

pavesti jiems vykdyti „InvestEU“ 

konsultacijų centro veiklą vietoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 112 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Siekiant teikti 1 dalyje nurodytą 

konsultacinę paramą ir sudaryti 

palankesnes sąlygas ją teikti vietos 

lygmeniu, „InvestEU“ konsultacijų 
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centras bendradarbiauja su nacionaliniais 

skatinamojo finansavimo bankais arba 

įstaigomis ir naudojasi jų ekspertinėmis 

žiniomis. Viena vertus, „InvestEU“ 

konsultacijų centro ir, kita vertus, 

nacionalinio skatinamojo finansavimo 

banko arba įstaigos bendradarbiavimas 

gali peraugti į sutartinę partnerystę. 

„InvestEU“ konsultacijų centras stengiasi 

sudaryti bent vieną bendradarbiavimo 

susitarimą su kiekvienos valstybės narės 

nacionaliniu skatinamojo finansavimo 

banku arba įstaiga. Valstybėse narėse, 

kuriose nėra nacionalinių skatinamojo 

finansavimo bankų arba įstaigų, 

„InvestEU“ konsultacijų centras turėtų, 

kai tikslinga ir atitinkamai valstybei narei 

paprašius, aktyviai teikti konsultacinę 

paramą steigiant tokį banką arba įstaigą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 113 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 3 dalyje nustatytas sąlygas 

atitinkančius projektus Komisija perduoda 

atitinkamiems įgyvendinantiesiems 

partneriams. 

4. prireikus 3 dalyje nustatytas 

sąlygas atitinkančius projektus Komisija 

perduoda atitinkamiems 

įgyvendinantiesiems partneriams ir 

„InvestEU“ konsultacijų centrui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 114 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 skyriaus antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas, vertinimas Atskaitomybė, stebėsena ir ataskaitų 
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ir kontrolė teikimas, vertinimas ir kontrolė 

Or. en 

 

Pakeitimas 115 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-22 straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -22 straipsnis 

 Atskaitomybė 

 1. Europos Parlamentui ar Tarybai 

paprašius Valdančiosios tarybos 

pirmininkas prašančiajai institucijai 

pateikia „InvestEU“ fondo veiklos 

rezultatų ataskaitą, ir dalyvauja klausyme 

Europos Parlamente. 

 2. Valdančiosios tarybos pirmininkas 

žodžiu arba raštu atsako į Europos 

Parlamento arba Tarybos „InvestEU“ 

fondui pateiktus klausimus ne vėliau kaip 

per penkias savaites nuo jų gavimo 

dienos. 

 3. Europos Parlamentui arba Tarybai 

paprašius, Komisija pateikia šio 

reglamento taikymo ataskaitą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 116 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Komisijai 

pateikia ataskaitą apie finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, suskirstytą atitinkamai 

pagal ES skyrių ir valstybės narės skyrių 

5. Be to, kiekvienas įgyvendinantysis 

partneris kas šešis mėnesius Europos 

Parlamentui ir Komisijai pateikia ataskaitą 

dėl finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikomas šis reglamentas, 

suskirstytą atitinkamai pagal ES skyrių ir 
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pagal valstybes nares. Ataskaitoje 

įvertinama atitiktis ES garantijos 

naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams 

veiklos rezultatų rodikliams, nustatytiems 

šio reglamento III priede. Ataskaitoje taip 

pat pateikiami veiklos, statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys apie 

kiekvieną finansavimo ir investavimo 

operaciją skyriaus, politikos linijos ir 

„InvestEU“ fondo lygmeniu. Vienoje iš tų 

ataskaitų pateikiama informacija, kurią 

įgyvendinantieji partneriai pateikia pagal 

[Finansinio reglamento] [155 straipsnio 1 

dalies a punktą]. 

valstybės narės skyrių pagal valstybes 

nares. Ataskaitoje įvertinama atitiktis ES 

garantijos naudojimo reikalavimams ir 

pagrindiniams veiklos rezultatų rodikliams, 

nustatytiems šio reglamento III priede. 

Ataskaitoje taip pat pateikiami veiklos, 

statistiniai, finansiniai ir apskaitos 

duomenys apie kiekvieną finansavimo ir 

investavimo operaciją skyriaus, politikos 

linijos ir „InvestEU“ fondo lygmeniu. 

Vienoje iš tų ataskaitų pateikiama 

informacija, kurią įgyvendinantieji 

partneriai pateikia pagal [Finansinio 

reglamento] [155 straipsnio 1 dalies a 

punktą]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 117 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

2. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisija 

atlieka tarpinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

buvo panaudota ES garantija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

ketveriems metams po 1 straipsnyje 

nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 

atlieka galutinį programos „InvestEU“ 

vertinimą, visų pirma įvertindama, kaip 

3. Baigiant įgyvendinti programą 

„InvestEU“, bet praėjus ne daugiau kaip 

dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto 

laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 

galutinį programos „InvestEU“ vertinimą, 

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

Or. en 

 

Pakeitimas 119 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 7 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 2 

dalyje ir 23 straipsnio 6 dalyje nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo [šio reglamento 

įsigaliojimo dienos]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime 

pratęsiami tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 

prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 

mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 

laikotarpio pabaigos. 

2. 4 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 6 

dalyje, 17a straipsnyje, 17b straipsnyje, 22 

straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 6 dalyje 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo [šio reglamento 

įsigaliojimo dienos]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime 

pratęsiami tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 

prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 

mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 

laikotarpio pabaigos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 120 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 6 dalyje, 

22 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 6 

dalyje nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 

7 straipsnio 6 dalyje, 17a straipsnyje, 17b 

straipsnyje, 22 straipsnio 2 dalyje ir 

23 straipsnio 6 dalyje nurodytus 

deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 

įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
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aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 

jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 

nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 121 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pagal 7 straipsnio 6 dalį, 22 

straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 6 dalį 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 

tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 

apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 

Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 

arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 

pratęsiamas dviem mėnesiais. 

6. Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 6 dalį, 17a straipsnį, 17b 

straipsnį, 22 straipsnio 2 dalį ir 23 

straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas 

įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 

nei Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 

Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 

kad prieštaravimų nereikš. Europos 

Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 122 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įgyvendinantieji partneriai nurodo 

Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 

matomumą (visų pirma viešindami 

veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 

1. Įgyvendinantieji partneriai nurodo 

Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 

matomumą (visų pirma viešindami 

veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 
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nuoseklią, veiksmingą ir tikslinę 

informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 

žiniasklaidą ir visuomenę. 

nuoseklią, veiksmingą ir tikslinę 

informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 

žiniasklaidą ir visuomenę, taip pat 

pabrėždami socialinį poveikį ir poveikį 

aplinkai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 123 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 1 punkto c papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) tvarios energetikos infrastruktūros 

(perdavimo ir paskirstymo lygmens, 

kaupimo technologijų) vystymą, 

tobulinimą ir modernizavimą; 

c) tvarios energetikos infrastruktūros, 

įskaitant energijos tinklų jungtis 
(perdavimo ir paskirstymo lygmens, 

kaupimo technologijų), vystymą, 

tobulinimą ir modernizavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 124 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) esamo transporto ir energetikos 

sektorių infrastruktūros turto priežiūrą 

arba atnaujinimą, ypatingą dėmesį 

skiriant saugos ir saugumo aspektams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 125 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 3 punkto e papunktis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) tvarią miestų, kaimo vietovių ir 

pakrančių plėtrą; 

e) tvarią miestų, kaimo vietovių ir 

pakrančių plėtrą ir atnaujinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 126 

Pasiūlymas dėl reglamento 

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

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) projektus, kuriuos įgyvendinant 

imamasi priemonių prieš klimato kaitą ir 

skatinamas tvarus kultūros paveldas, visų 

pirma materialiojo ir nematerialiojo 

Europos kultūros paveldo apsaugos 

strategijas ir priemones. 

Or. en 

 

Pakeitimas 127 

Pasiūlymas dėl reglamento 

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

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) naujas technologijas, tokias kaip 

prie kultūros ir kūrybos prekių ir 

paslaugų pritaikomos pagalbinės 

technologijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Pasiūlymas dėl reglamento 

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

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 fa) skaitmeninių technologijų 

naudojimą materialiojo ir nematerialiojo 

Europos kultūros paveldo išsaugojimui ir 

atkūrimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 129 

Pasiūlymas dėl reglamento 

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

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fb) technologiniam intelektinės 

nuosavybės teisių valdymui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 130 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 7 punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Finansinė parama subjektams, 

kuriuose dirba iki 3 000 darbuotojų, 

daugiausia dėmesio skiriant MVĮ ir 

mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 

be kita ko: 

7. Finansinė parama subjektams, 

kuriuose dirba iki 3 000 darbuotojų, 

daugiausia dėmesio skiriant MVĮ, mažoms 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir 

socialinėms įmonėms, be kita ko: 

Or. en 

 

Pakeitimas 131 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 11 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) mikrofinansus, socialinių įstaigų 

finansus ir socialinę ekonomiką; 

a) etišką ir tvarų finansavimą, 

mikrofinansus, socialinių įstaigų finansus 
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ir socialinę ekonomiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 132 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 11 punkto c papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas; 

c) švietimą, profesinį mokymą ir 

susijusias paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 133 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punkto 3.3 a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3.3 a Socialinius tikslus remiančios 

investicijos 

Or. en 

 

Pakeitimas 134 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punkto 7.1 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7.1 Socialinė infrastruktūra: socialinės 

infrastruktūros, kuriai suteikta parama, 

apimtis pagal sektorių: būstas, švietimas, 

sveikata, kt. 

7.1 Socialinė infrastruktūra: socialinės 

infrastruktūros, kuriai suteikta parama, 

apimtis pagal sektorių ir aprėptis: būstas, 

švietimas, sveikata, kt. 

Or. en 
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Pakeitimas 135    

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punkto 7.2 a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7.2 a Mikrofinansai ir socialinių įmonių 

finansai: sukurtų socialinės ekonomikos 

įmonių skaičius 

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punkto 7.2 b papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7.2 b Mikrofinansai ir socialinių įmonių 

finansai: Socialinių įmonių, kurioms 

suteikta parama, skaičius pagal etapą 

(ankstyvasis, augimo / plėtros) 

Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punkto 7.5 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7.5 Įgūdžiai: asmenų, įgyjančių naujų 

įgūdžių, skaičius: formaliojo švietimo ir 

mokymo kvalifikacija 

7.5 Įgūdžiai: asmenų, įgyjančių naujų 

įgūdžių arba kurių įgūdžiai pripažįstami, 

skaičius: formaliojo, savaiminio ir 

neformaliojo švietimo ir mokymo 

kvalifikacija 

Or. en 

 

 


