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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, kuriuo nustatoma 
programa „InvestEU“
(COM(2020) 0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0403),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 
straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0158/2020),

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

– atsižvelgdamas į 2020 m liepos 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto pozicijas pakeitimų forma,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

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.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į naujausią Komisijos prognozę.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 30 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais 40 % bendro 
programos „InvestEU“ finansinio paketo 
bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas pritaria bendram 30 % klimato srities tikslui. Pranešėjai taip pat pakartoja 
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Parlamento poziciją dėl programos „InvestEU“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę pervesti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Dėl šios konstatuojamosios dalies susitarta 
su Taryba. Tačiau pakeitimu nustatomas visiškai naujas elementas, kuris susitarimo metu 
nebuvo žinomas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybių narių skyrius turėtų būti 
sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 
garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 
galima naudoti pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšas. 
Tokia galimybė padidintų Sąjungos 
garantijos pridėtinę vertę, nes ja teikiama 
parama būtų skiriama platesniam 
finansavimo gavėjų ratui bei didesniam 
projektų skaičiui ir būtų taikomos 
įvairesnės priemones, kuriomis siekiama 
pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valdomų fondų tikslų, kartu užtikrinant 
nuoseklų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
rizikos valdymą įgyvendinant ES garantiją 
taikant netiesioginio valdymo principą. 
Sąjunga turėtų teikti garantijas finansavimo 
ir investavimo operacijoms, numatytoms 
Komisijos ir įgyvendinančiųjų partnerių 
sudarytais valstybių narių skyriaus 
susitarimais dėl garantijų. Pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomi 
fondai turėtų suteikti garantijos atidėjinius, 
taikydami atidėjinių normą, nustatytą 
Komisijos ir nurodytą su valstybe nare 
pasirašytame susitarime dėl įnašo, 
atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
atitinkamus tikėtinus nuostolius. Valstybė 
narė prisiimtų nuostolius, kurie viršytų 
tikėtinus nuostolius, Sąjungai suteikdama 
kompensacinę garantiją. Dėl tokios tvarkos 
su kiekviena valstybe nare, savanoriškai 
pasirinkusia tokį variantą, turėtų būti 

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

Susitarimas dėl įnašo turėtų apimti vieną 
arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 
garantijų, kurie turės būti įgyvendinti 
atitinkamoje valstybėje narėje remiantis 
„InvestEU“ fondo taisyklėmis, taip pat 
visus regioninius rezervavimus. Kad 
atidėjinių normą būtų galima nustatyti 
kiekvienu konkrečiu atveju, reikia nukrypti 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/104630 (Finansinio reglamento) 
211 straipsnio 1 dalies. Laikantis šios 
tvarkos taip pat nustatomos bendros 
taisyklės dėl biudžeto garantijų, remiamų 
centralizuotai arba pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų lėšomis 
ar pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę 
numatytomis lėšomis; taip būtų 
palengvinamas jų derinimas;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į garantijos padidėjimą. Paskutinis sakinys išbraukiamas, nes jis 
nereikalingas: pagal I priedą visoms linijoms numatyta ES garantijos dalis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) 2019 m. balandžio 18 d. Komisija 
paskelbė, kad, nepažeidžiant Tarybos 
prerogatyvų įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą (SAP), vienkartiniai 
valstybių narių įnašai, kuriuos valstybės 
narės arba nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai, priskiriami valdžios 
sektoriui arba veikiantys valstybės narės 
vardu, moka į temines ar daugiašales 
investavimo platformas, turėtų būti iš 
esmės laikomi vienkartinėmis priemonėmis 
pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1466/975 5 straipsnio 1 dalį ir 9 
straipsnio 1 dalį ir pagal Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1467/9733 3 straipsnio 
4 dalį. Be to, nedarant poveikio Tarybos 
prerogatyvoms įgyvendinant SAP, 
Komisija paskelbė, kad apsvarstys, kokiu 

(39) 2019 m. balandžio 18 d. Komisija 
paskelbė, kad, „nepažeidžiant Tarybos 
prerogatyvų įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą (SAP), vienkartiniai 
valstybių narių įnašai, kuriuos valstybės 
narės arba nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai, priskiriami valdžios 
sektoriui arba veikiantys valstybės narės 
vardu, moka į temines ar daugiašales 
investavimo platformas, turėtų būti iš 
esmės laikomi vienkartinėmis priemonėmis 
pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1466/975 5 straipsnio 1 dalį ir 9 
straipsnio 1 dalį ir pagal Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1467/9733 3 straipsnio 
4 dalį. Be to, nedarant poveikio Tarybos 
prerogatyvoms įgyvendinant SAP, 
Komisija apsvarstys, kokiu mastu 
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mastu programai „InvestEU“, kaip ESIF 
pakeitusiai priemonei, Komisijos 
komunikato dėl lankstumo kontekste 
galima taikyti tokį vertinimą, koks buvo 
taikomas ESIF, dėl valstybių narių 
vienkartinių grynųjų pinigų įnašų, kuriais 
finansuojama papildoma ES garantijos, 
skirtos valstybių narių skyriaus tikslams, 
suma;

programai „InvestEU“, kaip ESIF 
pakeitusiai priemonei, Komisijos 
komunikato dėl lankstumo kontekste 
galima taikyti tokį vertinimą, koks buvo 
taikomas ESIF, dėl valstybių narių 
vienkartinių grynųjų pinigų įnašų, kuriais 
finansuojama papildoma ES garantijos, 
skirtos valstybių narių skyriaus tikslams, 
suma;“

__________________ __________________
32 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo, OL 
L 209, 1997 8 2, p. 1.

32 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo, OL 
L 209, 1997 8 2, p. 1.

33 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito 
procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir 
paaiškinimo, OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

33 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito 
procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir 
paaiškinimo, OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios konstatuojamosios dalies susitarta su Taryba, tačiau pakeitimas būtinas siekiant vėl 
pateikti tą formuluotę, dėl kurios susitarta iš tikrųjų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(61) remiantis reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti taikomos siekiant 
šalinti precedento neturintį COVID-19 
krizės poveikį. Tokie papildomi ištekliai 
turėtų būti naudojami taip, kad būtų 
užtikrintas Reglamente [EURI] numatytų 
terminų laikymasis. Šis reikalavimas 
įvykdomas ne vėliau kaip 2023 m. 
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gruodžio 31 d. su įgyvendinančiaisiais 
partneriais sudarant atitinkamus 
susitarimus dėl garantijų;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjai yra labai susirūpinę dėl to, kad pagal ES ekonomikos gaivinimo priemonę 
nustatyti terminai trukdys sėkmingai įgyvendinti programą. Programos „InvestEU“ atžvilgiu 
jie siūlo šią problemą spręsti terminus taikant susitarimų dėl garantijų sudarymui. Pranešėjai 
pripažįsta, kad ši problema turėtų būti sprendžiama reglamente EURI, tačiau norėtų šiuo 
klausimu pasiųsti politinį signalą Tarybai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir Parlamento pozicijoje dėl pirmojo Komisijos pasiūlymo pranešėjai norėtų padidinti 
lėšų sumas, skiriamas MVĮ ir socialinių investicijų linijoms. Pranešėjai taip pat siūlo išlaikyti 
Parlamento pirmosios pozicijos nuostatas dėl mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo 
linijos, kurios lėšas Komisija sumažino savo antrajame pasiūlyme. Todėl būtina šiek tiek 
padidinti bendrą ES garantijos sumą. Be to, pranešėjai laikosi nuomonės, kad būtų galima 
išlaikyti pradiniame Komisijos pasiūlyme numatytą atidėjinių normą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 8 600 000 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija savo antrajame pasiūlyme padidino tvarios infrastruktūros politikos linijai skirtą 
sumą nuo 11 500 000 000 EUR (pradinio pasiūlymo suma) iki 20 051 970 000 EUR. 
Pranešėjai siūlo, kad ši (suapvalinta) papildoma suma būtų finansuojama iš atidėjinių, 
susijusių su Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemone.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 40 769 470 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama 3 straipsnio 2 dalies a–
d punktuose nurodytiems tikslams.

Or. en

Pranešėjai siūlo, kad didesnė ES garantijos atidėjinių dalis būtų skiriama iš DFP. Taip turėtų 
būti padengta pradinė suma, kurią Komisija pasiūlė pirmajai linijai ir antrosios, trečiosios 
bei ketvirtosios linijų sumos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos formuluotę susidaro įspūdis, kad galima padidinti tik strateginių 
investicijų linijai skirtą sumą. Pranešėjai sugrąžino pirmojo Komisijos pasiūlymo formuluotę.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, kurias valstybė narė savanoriškai 
skiria pagal Reglamento [[BNR] numeris] 
[10 straipsnio 1 dalį] arba Reglamento 
[[BŽŪP strateginis planas] numeris] 
[75 straipsnio 1 dalį], naudojamos ES 
garantijos dalies, kuria dengiamos 
finansavimo ir investavimo operacijos 
atitinkamoje valstybėje narėje, atidėjiniams 
valstybių narių skyriuje suformuoti arba 
galimam įnašui iš pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų 
„InvestEU“ konsultacijų centrui. Šiomis 
sumomis padedama siekti politikos tikslų, 
nustatytų Reglamento [[BNR] numeris] 
7 straipsnyje nurodytame partnerystės 
susitarime, programose arba BŽŪP 
strateginiame plane, kuriais prisidedama 
prie programos „InvestEU“.

Sumos, kurias valstybė narė savanoriškai 
skiria pagal Reglamento [[BNR] numeris] 
[10 straipsnio 1 dalį] arba Reglamento 
[[BŽŪP strateginis planas] numeris] 
[75 straipsnio 1 dalį] ar Reglamento 
[ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė] [X straipsnį], 
naudojamos ES garantijos dalies, kuria 
dengiamos finansavimo ir investavimo 
operacijos atitinkamoje valstybėje narėje, 
atidėjiniams valstybių narių skyriuje 
suformuoti arba galimam įnašui iš pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomų 
fondų arba iš pagal ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonę 
numatytų lėšų „InvestEU“ konsultacijų 
centrui. Šiomis sumomis padedama siekti 
politikos tikslų, nustatytų Reglamento 
[[BNR] numeris] 7 straipsnyje nurodytame 
partnerystės susitarime, programose arba 
BŽŪP strateginiame plane ar atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane, kuriais 
prisidedama prie programos „InvestEU“.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio nuostatos dėl sumų, skiriamų 
pagal Reglamento [BNR numeris] 
10 straipsnio 1 dalį arba Reglamento 
[BŽŪP strateginis planas] 75 straipsnio 

Šio straipsnio nuostatos dėl sumų, skiriamų 
pagal Reglamento [BNR numeris] 
10 straipsnio 1 dalį arba Reglamento 
[BŽŪP strateginis planas] 75 straipsnio 
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1 dalį, netaikomos susitarimui dėl įnašo, 
susijusiam su papildoma 4 straipsnio 
1 dalies trečioje pastraipoje nurodyta 
valstybės narės skirta suma.

1 dalį ar Reglamento [ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė] [X straipsnį], netaikomos 
susitarimui dėl įnašo, susijusiam su 
papildoma 4 straipsnio 1 dalies trečioje 
pastraipoje nurodyta valstybės narės skirta 
suma.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė ir Komisija sudaro 
susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 
pakeičia per keturis mėnesius nuo 
Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinamas 
partnerystės susitarimas pagal Reglamento 
[BNR] 9 straipsnio 4 dalį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamentą 
[BŽŪP], priėmimo arba tuo pačiu metu, 
kai priimamas Komisijos sprendimas, 
kuriuo iš dalies keičiama programa pagal 
Reglamento [BNR] 10 straipsnį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamento 
[BŽŪP] 107 straipsnį.

Valstybė narė ir Komisija sudaro 
susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 
pakeičia per keturis mėnesius nuo 
Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinamas 
partnerystės susitarimas pagal Reglamento 
[BNR] 9 straipsnio 4 dalį arba BŽŪP 
strateginis planas pagal Reglamentą 
[BŽŪP] ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas pagal 
Reglamentą [ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė], priėmimo 
arba tuo pačiu metu, kai priimamas 
Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies 
keičiama programa pagal Reglamento 
[BNR] 10 straipsnį arba BŽŪP strateginis 
planas pagal Reglamento [BŽŪP] 107 
straipsnį ar ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas pagal 
Reglamento [ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] 18 
straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su valstybe nare susijusi 
atitinkamos valstybių narių 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) su valstybe nare susijusi 
atitinkamos valstybių narių skyriaus ES 
garantijos dalies bendra suma, jos 
atidėjinių norma, įnašo iš pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomų 
fondų arba iš pagal ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonę 
numatytų lėšų suma, atidėjinių sudarymo 
etapas pagal metinį finansinį planą ir 
susijusio neapibrėžtojo įsipareigojimo 
suma, kuri turi būti padengta atitinkamos 
valstybės narės suteikta kompensacine 
garantija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įnašas iš pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų 
„InvestEU“ konsultacijų centrui;

d) įnašas iš pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdomų fondų arba iš 
pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę numatytų 
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lėšų„InvestEU“ konsultacijų centrui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pareigos valstybei narei teikti 
metines ataskaitas, įskaitant ataskaitas dėl 
atitinkamų rodiklių, susijusių su 
partnerystės susitarime, programoje arba 
BŽŪP strateginiame plane nustatytais 
politikos tikslais ir nurodytų susitarime dėl 
įnašo;

e) pareigos valstybei narei teikti 
metines ataskaitas, įskaitant ataskaitas dėl 
atitinkamų rodiklių, susijusių su 
partnerystės susitarime, programoje arba 
BŽŪP strateginiame plane ar gaivinimo ir 
atsparumo plane nustatytais politikos 
tikslais ir nurodytų susitarime dėl įnašo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu per devynis mėnesius nuo susitarimo 
dėl įnašo sudarymo susitarimas dėl 
garantijos nesudaromas, susitarimas dėl 
įnašo bendru sutarimu nutraukiamas arba 
pratęsiamas. Jeigu per devynis mėnesius 
nuo susitarimo dėl įnašo sudarymo vienu ar 

Jeigu per devynis mėnesius nuo susitarimo 
dėl įnašo sudarymo susitarimas dėl 
garantijos nesudaromas, susitarimas dėl 
įnašo bendru sutarimu nutraukiamas arba 
pratęsiamas. Jeigu per devynis mėnesius 
nuo susitarimo dėl įnašo sudarymo vienu ar 
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daugiau susitarimų dėl garantijos 
neprisiimami įsipareigojimai dėl visos 
susitarimo dėl įnašo sumos, ta suma 
atitinkamai keičiama. Nepanaudota 
atidėjinio suma, priskiriama valstybių narių 
pagal Reglamento [[BNR] 10 straipsnio 
1 dalį] arba Reglamento [[BŽŪP] 
75 straipsnio 1 dalį] skirtoms sumoms, 
pakartotinai panaudojama pagal 
Reglamento [[BNR] numeris] 
[10 straipsnio 5 dalį] ir Reglamento 
[[BŽŪP strateginis planas] numeris] 
[75 straipsnio 5 dalį]. Nepanaudota 
atidėjinio suma, priskirtina valstybės narės 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies 
trečią pastraipą skirtoms sumoms, 
grąžinama tai valstybei narei.

daugiau susitarimų dėl garantijos 
neprisiimami įsipareigojimai dėl visos 
susitarimo dėl įnašo sumos, ta suma 
atitinkamai keičiama. Nepanaudota 
atidėjinio suma, priskiriama valstybių narių 
pagal Reglamento [[BNR] 10 straipsnio 
1 dalį] arba Reglamento [[BŽŪP] 
75 straipsnio 1 dalį] ar Reglamento 
[ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė] [X straipsnį] skirtoms 
sumoms, pakartotinai panaudojama pagal 
Reglamento [[BNR] numeris] 
[10 straipsnio 5 dalį] ir Reglamento 
[[BŽŪP strateginis planas] numeris] 
[75 straipsnio 5 dalį]. Nepanaudota 
atidėjinio suma, priskirtina valstybės narės 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies 
trečią pastraipą skirtoms sumoms, 
grąžinama tai valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu susitarimas dėl garantijos nebuvo 
tinkamai įgyvendintas per Reglamento 
[[BNR] numeris] [10 straipsnio 6 dalyje] 
arba Reglamento [[BŽŪP strateginis 
planas] numeris] [75 straipsnio 6 dalyje] 
nustatytą laikotarpį, susitarimas dėl įnašo iš 
dalies pakeičiamas. Nepanaudota atidėjinio 
suma, priskiriama valstybių narių pagal 
Reglamento [[BNR] 10 straipsnio 1 dalį] 
arba Reglamento [[BŽŪP] 75 straipsnio 
1 dalį] skirtoms sumoms, pakartotinai 
panaudojama pagal Reglamento [[BNR] 

Jeigu susitarimas dėl garantijos nebuvo 
tinkamai įgyvendintas per Reglamento 
[[BNR] numeris] [10 straipsnio 6 dalyje] 
arba Reglamento [[BŽŪP strateginis 
planas] numeris] [75 straipsnio 6 dalyje] ar 
Reglamento [ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] [X 
straipsnyje] nustatytą laikotarpį, 
susitarimas dėl įnašo iš dalies pakeičiamas. 
Nepanaudota atidėjinio suma, priskiriama 
valstybių narių pagal Reglamento [[BNR] 
10 straipsnio 1 dalį] arba Reglamento 
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numeris] [10 straipsnio 6 dalį] ir 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris] [75 straipsnio 6 dalį]. 
Nepanaudota atidėjinio suma, priskirtina 
valstybės narės pagal šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą 
skirtoms sumoms, grąžinama tai valstybei 
narei.

[[BŽŪP] 75 straipsnio 1 dalį] ar 
Reglamento [ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] [X 
straipsnį] skirtoms sumoms, pakartotinai 
panaudojama pagal Reglamento [[BNR] 
numeris] [10 straipsnio 6 dalį] ir 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris] [75 straipsnio 6 dalį], taip pat 
Reglamento [ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] [X 
straipsnį]. Nepanaudota atidėjinio suma, 
priskirtina valstybės narės pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies trečią 
pastraipą skirtoms sumoms, grąžinama tai 
valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasibaigus šio straipsnio 3 dalies 
a punkte nurodytam sudarymo etapui, 
metinis atidėjinių perteklius, apskaičiuotas 
palyginant atidėjinių sumą, reikalingą 
pagal atidėjinių normą, nustatytą susitarime 
dėl įnašo, ir faktinę atidėjinių sumą, 
pakartotinai panaudojamas pagal 
Reglamento [BNR] [10 straipsnio 7 dalį] ir 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris] [75 straipsnio 7 dalį];

a) pasibaigus šio straipsnio 3 dalies 
a punkte nurodytam sudarymo etapui, 
metinis atidėjinių perteklius, apskaičiuotas 
palyginant atidėjinių sumą, reikalingą 
pagal atidėjinių normą, nustatytą susitarime 
dėl įnašo, ir faktinę atidėjinių sumą, 
pakartotinai panaudojamas pagal 
Reglamento [BNR] [10 straipsnio 7 dalį] ir 
Reglamento [[BŽŪP strateginis planas] 
numeris] [75 straipsnio 7 dalį], taip pat 
Reglamento [ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė] [X 
straipsnį];

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę perkelti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės lėšas į valstybės narės skyrių. Nors dėl šios nuostatos jau susitarta su 
Taryba, pakeitimu atsižvelgiama į naują padėtį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 75 proc. ES skyriaus ES garantijos, 
nurodytos 4 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje – 56 365 380 000 EUR – 
skiriami EIB grupei. EIB grupė suteikia 
bendrą finansinį įnašą, kuris siekia 
9 418 270 000 EUR. Šis įnašas skiriamas 
tokiu būdu ir tokia forma, kad būtų 
lengviau įgyvendinti „InvestEU“ fondą ir 
pasiekti 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
tikslus.

4. 75 proc. ES skyriaus ES garantijos, 
nurodytos 4 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje – 60 392 490 000 EUR – 
skiriami EIB grupei. EIB grupė suteikia 
bendrą finansinį įnašą, kuris siekia 
10 085 545 830 EUR. Tas įnašas skiriamas 
tokiu būdu ir tokia forma, kad būtų 
lengviau įgyvendinti „InvestEU“ fondą ir 
pasiekti 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Komisija savo antrajame pasiūlyme sumažino finansinių įnašų sudaromos ES garantijos 
procentinės dalies santykinę dalį. Pranešėjai laikosi Komisijos pasiūlyto požiūrio, tačiau 
patikslina skaičius siekdami atsižvelgti į nedidelį jų siūlomą garantijos padidinimą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje 
pastraipose nurodyta parama suteikiant ES 
garantiją skiriama Reglamento [EURI] 4 
straipsnio 6 dalyje nustatytomis sąlygomis. 
Kitais atvejais parama suteikiant ES 

4 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje 
pastraipose nurodyta parama suteikiant ES 
garantiją gali būti skiriama 
įgyvendinančiojo partnerio vykdomoms 
finansavimo ir investavimo operacijoms 
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garantiją gali būti skiriama finansavimo ir 
investavimo operacijoms, kurioms 
taikomas šis reglamentas, investavimo 
laikotarpiu, kuris baigiasi 2027 m. 
gruodžio 31 d.

su sąlyga, kad Komisija ne vėliau kaip 
2023 m. gruodžio 31 d. su tuo 
įgyvendinančiuoju partneriu sudaro 
susitarimą dėl garantijos, taip laikydamasi 
Reglamento [EURI] 4 straipsnio 6 dalyje 
nustatytų sąlygų. Kitais atvejais parama 
suteikiant ES garantiją gali būti skiriama 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
investavimo laikotarpiu, kuris baigiasi 
2027 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta pirmiau, pranešėjai yra labai susirūpinę dėl to, kad pagal ES ekonomikos 
gaivinimo priemonę nustatyti terminai trukdys sėkmingai įgyvendinti programą. Programos 
„InvestEU“ atžvilgiu jie siūlo šią problemą spręsti terminus taikant susitarimų dėl garantijų 
sudarymui. Pranešėjai pripažįsta, kad ši problema turėtų būti sprendžiama reglamente EURI, 
tačiau norėtų šiuo klausimu pasiųsti politinį signalą Tarybai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinančiojo partnerio ir galutinio 
gavėjo, finansų tarpininko ar bet kurio 
kito subjekto, nurodyto 15 straipsnio 
1 dalies a punkte, sutartys, kurioms 
taikoma 4 straipsnio 2 dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nurodyta ES 
garantija, pasirašomos per vienus metus 
po to, kai įgyvendinantysis partneris 
patvirtina atitinkamą finansavimo arba 
investavimo operaciją. Kitais atvejais 
įgyvendinančiojo partnerio ir galutinio 
gavėjo, finansų tarpininko ar bet kurio kito 
subjekto, nurodyto 15 straipsnio 1 dalies 
a punkte, sudaromos sutartys pasirašomos 
iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Įgyvendinančiojo partnerio ir galutinio 
gavėjo, finansų tarpininko ar bet kurio kito 
subjekto, nurodyto 15 straipsnio 1 dalies 
a punkte, sudaromos sutartys pasirašomos 
iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas atsižvelgiant į ankstesnį pakeitimą. Jei susitarimų dėl garantijos 
sudarymui taikomi EURI terminai, tolesnių sutarčių terminas turėtų būti 2028 m. gruodžio 
31 d.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Penki Investicijų komiteto nariai turi būti 
kiekvienos iš penkių sudėčių Investicijų 
komiteto nuolatiniai nariai. Bent vienas iš 
nuolatinių narių turi turėti praktinės 
patirties tvarių investicijų srityje. Be to, 
kiekvienoje iš penkių sudėčių turi būti po 
du ekspertus, turinčius investavimo į 
sektorius, kuriems taikoma atitinkama 
politikos linija, patirties. Valdančioji taryba 
paskiria atitinkamos sudėties Investicijų 
komiteto narius. Iš savo nuolatinių narių 
Investicijų komitetas išsirenka pirmininką.

Keturi Investicijų komiteto nariai turi būti 
kiekvienos iš penkių sudėčių Investicijų 
komiteto nuolatiniai nariai. Bent vienas iš 
nuolatinių narių turi turėti praktinės 
patirties tvarių investicijų srityje. Be to, 
kiekvienoje iš penkių sudėčių turi būti po 
du ekspertus, turinčius investavimo į 
sektorius, kuriems taikoma atitinkama 
politikos linija, patirties. Valdančioji taryba 
paskiria atitinkamos sudėties Investicijų 
komiteto narius. Iš savo nuolatinių narių 
Investicijų komitetas išsirenka pirmininką.

Or. en

Pagrindimas

Sugrįžtama prie skaičiaus, dėl kurio susitarta su Taryba.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 209 straipsnio 3 dalies pirmos 
ir paskutinės pastraipų, iš šio reglamento 
IV priede nurodytose programose nustatytų 
finansinių priemonių gautos pajamos, 
grąžintos ir išieškotos sumos gali būti 
naudojamos ES garantijos atidėjiniams 

1. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 209 straipsnio 3 dalies pirmos 
ir ketvirtos pastraipų, iš šio reglamento 
IV priede nurodytose programose nustatytų 
finansinių priemonių gautos bet kokios 
pajamos, grąžintos ir išieškotos sumos 
naudojamos ES garantijos atidėjiniams 
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suformuoti pagal šį reglamentą, 
atsižvelgiant į Reglamento [paskolų 
viešajam sektoriui priemonė] [4 straipsnį].

suformuoti pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu dėl paskolų viešajam sektoriui priemonės pagal Teisingos pertvarkos 
mechanizmą siekiama remti viešojo sektoriaus subjektus. Grąžinamos sumos iš finansinių 
priemonių gaunamos iš privačiojo sektoriaus. Todėl logiška, kad šiomis finansinėmis 
priemonėmis būtų siekiama finansuoti privatųjį sektorių. Paskolų viešajam sektoriui priemonė 
turėtų būti finansuojama iš Sąjungos biudžeto.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 213 straipsnio 4 dalies a 
punkto, Reglamentu (ES) 2015/1017 
nustatytos ES garantijos atidėjinių 
perteklius gali būti naudojamas ES 
garantijos atidėjiniams suformuoti pagal šį 
reglamentą, atsižvelgiant į [Reglamento] 
[paskolų viešajam sektoriui priemonė] [4 
straipsnį].

2. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 213 straipsnio 4 dalies a 
punkto, Reglamentu (ES) 2015/1017 
nustatytos ES garantijos atidėjinių 
perteklius naudojamas ES garantijos 
atidėjiniams suformuoti pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Atidėjinių perteklius, susidaręs pagal ESIF reglamentą, turėtų būti naudojamas jį pakeitusio 
reglamento tikslais, o ne paskolų viešajam sektoriui priemonei, kuri turėtų būti finansuojama 
Sąjungos biudžeto lėšomis.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 33 000 440 000 EUR suma 
(einamosiomis kainomis), nurodyta 
Reglamento [EURI] 3 straipsnio 2 dalies c 
punkto i papunktyje, naudojama taip:

3. XXX EUR suma (einamosiomis 
kainomis), nurodyta Reglamento [EURI] 3 
straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje, 
naudojama taip:

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjai laikosi nuomonės, kad reikėtų iš naujo subalansuoti sumą, skiriamą pagal NGEU, 
ir sumą, skiriamą pagal DFP. Žinoma, jie žino apie Europos Vadovų Tarybos pasiūlymą iš 
esmės sumažinti NGEU sumą. Galutinis sprendimas turėtų būti priimtas vykstant deryboms 
dėl DFP ir NGEU.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 32 800 000 000 EUR 
(einamosiomis kainomis), papildomai prie 
Finansinio reglamento 211 straipsnio 4 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytų 
išteklių, – ES garantijos atidėjiniams 
suformuoti pagal šį reglamentą;

a) XXX EUR (einamosiomis 
kainomis), papildomai prie Finansinio 
reglamento 211 straipsnio 4 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytų išteklių, – ES 
garantijos atidėjiniams suformuoti pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 10 166 620 000 EUR – 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 

b) iki 11 250 000 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems 
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tikslams; tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Pirmosios procedūros EP pozicija.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iki 10 166 620 000 EUR – 3 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 
tikslams;

c) iki 12 500 000 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 
tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Pirmosios procedūros EP pozicija.

Pakeitimas32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) iki 3 614 800 000 EUR – 3 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytiems 
tikslams;

d) iki 5 567 500 000 EUR – 3 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytiems 
tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Pirmosios procedūros EP pozicija.


