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Pakeitimas 1
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 stiprinti, 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 ekonomika vėl pradėtų 
tvariai augti ir kad tas augimas būtų 
ilgalaikis atsižvelgiant į pertvarką klimato 
srityje, aplinkos būklės blogėjimą, 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
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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;

visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus, 
numatytus Europos žaliajame kurse ir 
Tvarios Europos investicijų plane, ir remti 
greitą, tvarų, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 2
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 

(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 stiprinti, visų 
pirma kiek tai susiję su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis (MVĮ), kad Sąjunga 
galėtų tinkamiau reaguoti į ekstremaliąsias 
situacijas, taip pat kad padidėtų visos 
ekonomikos atsparumas ir sykiu, laikantis 
jos taisyklių, būtų išlaikomas atvirumas 
konkurencijai ir prekybai. Manoma, kad 
investicinė veikla gerokai sumažėjo. Net ir 
prieš pandemiją, nors investicijų ir BVP 
santykis Sąjungoje pamažu gerėjo, jis vis 
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atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

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 ekonomika vėl 
pradėtų augti ir kad tas augimas būtų 
ilgalaikis, atsižvelgiant į technologinius 
pokyčius ir pasaulinę konkurenciją, be kita 
ko, inovacijų, įgūdžių, infrastruktūros, 
MVĮ srityse, ir į būtinybę spręsti tokius 
esminius visuomenės uždavinius kaip 
tvarumas ar visuomenės senėjimas. Todėl, 
siekiant įgyvendinti Sąjungos politikos 
tikslus, visų pirma dvejopą tikslą 
pagreitinti žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, ir remti greitą, įtraukų ir 
tinkamai vykdomą ekonomikos 
atgaivinimą, būtina teikti paramą, kuri 
padėtų spręsti rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir mažinti investicijų deficitą 
tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 3
Ville Niinistö

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 

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

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

Or. en

Pakeitimas 4
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 5
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

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, 

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

inovacijų, įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų 
ir vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus, visų 
pirma poveikio klimatui neutralumo iki 
2050 m. tikslą, ir remti greitą, įtraukų ir 
tinkamai vykdomą ekonomikos 
atgaivinimą, būtina teikti paramą, kuri 
padėtų spręsti rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir mažinti investicijų deficitą 
tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 6
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

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

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

Or. en

Pakeitimas 7
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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 

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

vietas, pvz., pernelyg didelę strateginių 
pramonės šakų priklausomybę nuo 
nediversifikuotų išorės tiekimo šaltinių. 
Šias silpnąsias vietas reikia stiprinti, 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 ekonomika vėl pradėtų 
augti ir kad tas augimas būtų ilgalaikis, 
atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 
pasaulinę konkurenciją, be kita ko, 
inovacijų, įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų 
ir vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 8
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(1a) dėl griaunamojo ekonominio ir 
socialinio COVID-19 krizės poveikio 
silpnėja viešųjų ir privačiųjų investicijų 
pajėgumai ir taip mažėja finansiniai 
ištekliai, būtini norint pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir efektyviai 
išteklius naudojančios Sąjungos. 
Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonę „Next 
Generation EU“ programa „InvestEU“ 
turėtų padėti sumažinti šį deficitą;

Or. en

Pakeitimas 9
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją, 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją, 
2020 m. kovo 11 d. Naują žiedinės 
ekonomikos veiksmų planą, kuriuo 
siekiama švaresnės ir konkurencingesnės 
Europos, 2020 m. gegužės 20 d. ES 2030 
m. biologinės įvairovės strategiją ir 
2020 m. gegužės 20 d. komunikatą 
„Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki 
maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio 
iki stalo“. „InvestEU“ fondas turėtų padėti 
išnaudoti ir sustiprinti šių viena kitą 
papildančių strategijų sinergiją, teikdamas 
paramą investicijoms ir suteikdamas 
galimybių gauti finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 10
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2020 m. sausio 14 d. Tvarios 
Europos investicijų planą, 2020 m. sausio 
14 d. iniciatyvą „Tvirta socialinė Europa 
teisingai pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. 
vasario 19 d. Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją. Jei 
tinkama, „InvestEU“ fondas turėtų padėti 
išnaudoti ir sustiprinti šių viena kitą 
papildančių strategijų sinergiją, teikdamas 
paramą investicijoms ir suteikdamas 
galimybių gauti finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 11
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 30 

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

30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją, 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją ir 
2020 m. gegužės 20 d. ES 2030 m. 
biologinės įvairovės strategiją. „InvestEU“ 
fondas turėtų padėti išnaudoti ir sustiprinti 
šių viena kitą papildančių strategijų 
sinergiją, teikdamas paramą investicijoms 
ir suteikdamas galimybių gauti 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 12
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 

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

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

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Būtina suderinti su Sutarčių tekstu, kuriame niekur neminima „bendroji rinka“, tačiau 
minima „vidaus rinka“.

Pakeitimas 13
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, kuriuo remiantis 
nustatomi nacionalinių reformų prioritetai 
ir stebimas jų įgyvendinimas. Valstybės 
narės, prireikus bendradarbiaudamos su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis, 
parengia nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas tiems reformų 
prioritetams įgyvendinti. Šios strategijos 
turėtų būti pristatomos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis, Sąjungos arba 
abejomis lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Šios strategijos 
taip pat turėtų padėti nuosekliai naudotis 
Sąjungos finansavimu ir maksimaliai 
padidinti finansinės paramos, kuri bus 
gaunama iš Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų, taip pat pagal Europos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
ir programą „InvestEU“, pridėtinę vertę. 
Tačiau konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos dažnai turi priešingą 
makroekonominį poveikį, nes, pavyzdžiui, 
visuomenės sveikatos srityje keliose 
valstybėse narėse buvo rekomenduojama 
silpninti visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemas ir dėl to jos buvo prasčiau 
pasirengusios kovoti su COVID-19 
protrūkiu;

Or. en

Pakeitimas 14
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 17
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjunga patvirtino tikslus, 
nustatytus Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), jos 
darnaus vystymosi tiksluose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos 
konvenciją24(toliau – Paryžiaus susitarimas 
dėl klimato kaitos), taip pat Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programoje 
(2015–2030 m.). Norint pasiekti tuos 

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

pasiekti tuos tikslus, taip pat tikslus, kurie 
nustatyti Sąjungos aplinkos politikoje, 
reikia smarkiai suintensyvinti veiksmus 
darnaus vystymosi srityje. Todėl 
„InvestEU“ fondo struktūroje turėtų aiškiai 
atsispindėti tvaraus vystymosi principai, 
aplinkos tvarumas laikantis Reglamente 
(ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“, klimato neutralumas 
ir veiksmų nesiėmimo kaina;

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

Or. en

Pakeitimas 18
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en
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Pakeitimas 19
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 20
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) remiantis naujausiais tyrimais, 
temperatūros kilimo apribojimas 1,5–2 
laipsniais yra ekonomiškai optimali 
klimato politika1a, ir tai yra pokytis, 
palyginti su 2016 m. pozicija, kad toks 
temperatūros kilimo sumažinimas yra ne 
tik nepasiekiamas, bet ir visiškai 
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ekonomiškai neoptimalus. Turėdami tai 
omenyje turime siekti, kad programa 
„InvestEU“ būtų plataus užmojo klimato 
politikos pagrindas;
_________________
1a M. C. Hänsel, M. A. Drupp, D. J. A.  
Johansson, F. Nesje, Ch. Azar, M. C. 
Freeman, B. Groom and T. Sterner, 2020: 
Climate economics support for the UN 
climate targets. In Nature Climate 
Change, žr. adresu: 
https://www.nature.com/articles/s41558- 
020-0833-x

Or. en

Pakeitimas 21
Luisa Regimenti, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, 
Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
kurti Sąjungoje tvarią finansų sistemą, kuri 
remtų privačiojo kapitalo perorientavimą į 
tvarias investicijas, atsižvelgiant į 2018 m. 
kovo 8 d. Komisijos komunikate „Tvaraus 
augimo finansavimo veiksmų planas“ ir 
2020 m. sausio 14 d. Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
investicijų plano išdėstytus tikslus. Todėl 
pagal programą „InvestEU“ remiamoms 
operacijoms atitinkamai turėtų būti 
taikomi Reglamente (ES) 2020/852 
nustatyti kriterijai ir principas „nedaryti 
reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 23
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 24
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdomos laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato ir 
aplinkosaugos politikos veiksmų 
integravimo ir prie bendro tikslo – 25 % 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti, ir kiek galima 
anksčiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., 
pasiekti metinį 30 proc. tikslą. Tikimasi, 
kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais ne mažiau kaip 
40 proc. bendro programos „InvestEU“ 
finansinio paketo bus skirta klimato ir 
aplinkosaugos tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 25
Alexandr Vondra

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 

(10) laikantis Sąjungos įsipareigojimų 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl 
klimato kaitos ir darnaus vystymosi tikslus 
programa „InvestEU“ bus prisidedama prie 
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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;

klimato politikos veiksmų integravimo ir 
prie bendro tikslo – 25 % Sąjungos 
biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams 
įgyvendinti. Vis dėlto mano, kad reikėtų 
būti atsargiems įtraukiant su klimatu 
susijusius tikslus, nes jie dažnai yra 
pernelyg plataus užmojo, neįvykdomi ir 
gali kliudyti valstybėms narėms remti 
užimtumą ir stiprinti nacionalinę 
pramoninę bazę;

Or. en

Pakeitimas 26
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdomos laikantis Sąjungos 
aplinkosaugos įsipareigojimų, svarbą, 
programa „InvestEU“ bus prisidedama prie 
klimato politikos veiksmų, kuriais būtų 
mažinama Europos ekonomikos 
priklausomybė nuo iškastinio kuro, 
nustatymo. Šiems veiksmams programos 
„InvestEU“ rengimo ir įgyvendinimo 
etapais turėtų būti skirtas finansinis 
paketas, paremtas konkrečiais tikslais, 
kurie vėliau būtų pakartotinai vertinami 
vykdant atitinkamus vertinimo ir peržiūros 
procesus;

Or. en
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Pakeitimas 27
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdomos laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – ne mažiau kaip 50 % 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato ir 
aplinkosaugos tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais bent 70 % 
bendro programos „InvestEU“ finansinio 
paketo bus skirta klimato ir aplinkosaugos 
tikslams įgyvendinti, įskaitant bent 80 % 
pagal tvarios infrastruktūros politikos 
liniją ir bent 65 % pagal strateginę 
Europos investicijų politikos liniją.  
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 28
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 

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

„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 30 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais ne mažiau kaip 
40 proc. bendro programos „InvestEU“ 
finansinio paketo bus skirta klimato 
tikslams įgyvendinti. Atitinkami veiksmai 
bus nustatyti programos „InvestEU“ 
rengimo ir įgyvendinimo etapais ir 
pakartotinai įvertinti vykdant atitinkamus 
vertinimo ir peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 29
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdomos laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 40 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais 60 % bendro 
programos „InvestEU“ finansinio paketo 
bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Or. en

Pakeitimas 30
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Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) klimato kaita yra pasaulinio masto 
iššūkis, kuriam įveikti reikia tarptautinio 
bendradarbiavimo ir panašių trečiųjų 
šalių, visų pirma G 20 šalių, pastangų. 
Kad Sąjunga sėkmingai atliktų savo, kaip 
pasaulinės lyderės, vaidmenį pereinant 
prie poveikio klimatui neutralumo, labai 
svarbu laikytis realistinio požiūrio, kuris 
iš tikrųjų skatina tvarų, konkurencingą ir 
įtraukų ekonomikos augimą ir gerovę;

Or. en

Pakeitimas 31
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) branduolinė energetika atlieka 
svarbų vaidmenį siekiant poveikio 
klimatui neutralumo iki 2050 m. tikslo 
Sąjungos lygmeniu kaip antrasis pagal 
dydį mažo anglies dioksido kiekio elektros 
energijos gamybos šaltinis visame 
pasaulyje. Neinvestuojant į branduolines 
technologijas bus daug sunkiau pereiti 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
ekonomikos ir tam reikės daug daugiau 
lėšų;

Or. en

Pakeitimas 32
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________
25 COM(2018)353.
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Or. en

Pakeitimas 34
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
2030 m., o vėliausiai 2050 m. neutralaus 
poveikio klimatui tikslo bus stebimas 
naudojantis Sąjungos klimato ir tvarumo 
stebėjimo sistema, kurią Komisija parengs 
remdamasi suderintais tvarumo rodikliais 
ir gamtinio kapitalo apskaita, 
bendradarbiaudama su mokslininkų ir 
akademine bendruomene bei potencialiais 
įgyvendinančiaisiais partneriais ir 
naudodama [Reglamente dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti25] 
nustatytus kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
ekonominė veikla yra tvari aplinkos 
atžvilgiu. Programa „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti padedama įgyvendinti kitus 
darnaus vystymosi tikslų aspektus;

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

Or. en

Pakeitimas 35
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
klimato tikslo bus stebimas naudojantis ES 
klimato stebėjimo sistema, kurią Komisija 
parengs bendradarbiaudama su 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais ir tinkamai naudodama 

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

[Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti25] nustatytus 
kriterijus, skirtus įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu. Tais 
kriterijais neturėtų būti kenkiama 
branduolinės energetikos ir svarbioms 
mažo anglies dioksido kiekio tarpinėms 
technologijoms, pvz., gamtinių dujų, 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijoms. Programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų būti padedama įgyvendinti kitus 
darnaus vystymosi tikslų aspektus;

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

Or. en

Pakeitimas 36
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) svarbiausi poveikio klimatui 
neutralumo įgyvendinimo veiksniai – 
skaitmeninė pertvarka, technologinis 
neutralumas ir inovacijos, taip pat tyrimai 
ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 37
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtuose 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. 
pranešimuose1a dėl visuotinių grėsmių 
nurodyta, kad iš dešimties didžiausių 
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ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 
aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 
apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 
prevencijos ir valdymo aspektai turėtų būti 
integruojami į investicijų rengimo ir 
įgyvendinimo procesus. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas, taikomas klimato, biologinės 
įvairovės ir oro taršos valdymo srityse, kad 
būtų galima įvertinti individualų ir bendrą 
investicijų poveikį pagrindiniams gamtinio 
kapitalo, įskaitant orą, vandenį, žemę ir 
biologinę įvairovę, komponentams;

grėsmių pasaulio ekonomikai pusė yra 
susijusios su aplinka. Naujausiame 
2020 m. pranešime nurodoma, kad 
veiksmų nesiėmimas klimato srityje 
poveikio požiūriu turės sunkiausių 
pasekmių, o biologinės įvairovės nykimas 
nurodomas kaip trečiasis svarbiausias 
rodiklis (2018 m. pranešime2a šie rodikliai 
užėmė atitinkamai ketvirtą ir aštuntą 
vietas). Grėsmė aplinkai taip pat 
vadinama didžiausia grėsme tikimybės 
požiūriu. Nors vandens krizė priskiriama 
visuomenės, o ne aplinkosaugos 
kategorijai, su ja susijusi rizika turi 
tiesioginę sąsają su pavojais aplinkai, ir 
pastaraisiais metais taip pat pateko į 
dešimtuką tiek tikimybės, tiek poveikio 
požiūriu. Aplinkos apsaugos principai 
įtvirtinti Sutartyse ir daugelyje Sąjungos 
politikos sričių. Todėl į operacijas, 
susijusias su „InvestEU“ fondu, turėtų būti 
skatinama sistemingai integruoti aplinkos 
apsaugos tikslus. Aplinkos apsaugos, taip 
pat su ja susijusios rizikos prevencijos ir 
valdymo aspektai turėtų būti integruojami į 
investicijų rengimo ir įgyvendinimo 
procesus. Sąjunga taip pat turėtų stebėti 
savo išlaidas, susijusias su biologine 
įvairove ir oro taršos kontrole, kad galėtų 
įvykdyti ataskaitų teikimo prievoles pagal 
Biologinės įvairovės konvenciją26 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/228427. Todėl aplinkos tvarumo 
tikslams skirtos investicijos turėtų būti 
stebimos naudojant bendras metodikas, 
atitinkančias pagal kitas Sąjungos 
programas parengtas metodikas, taikomas 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
komponentams;

_________________ _________________
1a 2020 m. pranešimas dėl visuotinių 
grėsmių, žr. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risk_Report_2020.pdf , 
2019 m. pranešimas dėl visuotinių 
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grėsmių 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risks_Report_2019.pdf , 2018 m. 
pranešimas dėl visuotinių grėsmių, žr. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf
2a 2018 m. pranešime dėl visuotinių 
grėsmių (jį galite rasti adresu 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf) veiksmų nesiėmimas 
klimato srityje 2019 m. jau buvo įvardytas 
kaip didžiausia grėsmė poveikio požiūriu 
(ir užėmė antrą vietą tikimybės požiūriu; 
ekstremalių oro sąlygų susidarymo 
tikimybė užėmė 1-ą vietą), biologinės 
įvairovės nykimas – 6-ą vietą 2019 m.)

26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 
Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 
17, p. 1).

27 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 
Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 
2016 12 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 38
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
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daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 
aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 
apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 
prevencijos ir valdymo aspektai turėtų būti 
integruojami į investicijų rengimo ir 
įgyvendinimo procesus. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas, taikomas klimato, biologinės 
įvairovės ir oro taršos valdymo srityse, kad 
būtų galima įvertinti individualų ir bendrą 
investicijų poveikį pagrindiniams gamtinio 
kapitalo, įskaitant orą, vandenį, žemę ir 
biologinę įvairovę, komponentams;

daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
visas operacijas, susijusias su „InvestEU“ 
fondu, turėtų būti skatinama sistemingai 
integruoti aplinkos apsaugos tikslus, ES 
taksonomijos kriterijus ir principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“. Aplinkos 
apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 
prevencijos ir valdymo aspektai turėtų būti 
integruojami į investicijų rengimo ir 
įgyvendinimo procesus. Sąjunga turėtų 
stebėti savo poveikį, susijusį su biologine 
įvairove ir oro taršos kontrole, be kita ko, 
tam, kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas ir gamtinio kapitalo apskaitą, 
gyvavimo ciklo analizę ir suderintus 
tvarumo rodiklius bei metodiką, taikomą 
klimato, biologinės įvairovės ir oro taršos 
valdymo srityse, kad būtų galima įvertinti 
individualų ir bendrą investicijų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo, įskaitant 
orą, vandenį, žemę ir biologinę įvairovę, 
komponentams;

_________________ _________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 
Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 
17, p. 1).

27 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 
Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 
2016 12 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 39
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pasaulio ekonomikos forumo 
paskelbtame 2018 m. pranešime dėl 
visuotinių grėsmių nurodyta, kad iš 
dešimties didžiausių grėsmių pasaulio 
ekonomikai pusė yra susijusios su aplinka. 
Šios grėsmės – oro, dirvožemio, vidaus 
vandenų ir vandenynų tarša, ekstremalios 
oro sąlygos, biologinės įvairovės nykimas 
ir nesėkmės mėginant sušvelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti. Aplinkos 
apsaugos principai įtvirtinti Sutartyse ir 
daugelyje Sąjungos politikos sričių. Todėl į 
operacijas, susijusias su „InvestEU“ fondu, 
turėtų būti skatinama sistemingai integruoti 
aplinkos apsaugos tikslus. Aplinkos 
apsaugos, taip pat su ja susijusios rizikos 
prevencijos ir valdymo aspektai turėtų būti 
integruojami į investicijų rengimo ir 
įgyvendinimo procesus. Sąjunga taip pat 
turėtų stebėti savo išlaidas, susijusias su 
biologine įvairove ir oro taršos kontrole, 
kad galėtų įvykdyti ataskaitų teikimo 
prievoles pagal Biologinės įvairovės 
konvenciją26ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2016/228427. Todėl 
aplinkos tvarumo tikslams skirtos 
investicijos turėtų būti stebimos naudojant 
bendras metodikas, atitinkančias pagal 
kitas Sąjungos programas parengtas 
metodikas, taikomas klimato, biologinės 
įvairovės ir oro taršos valdymo srityse, kad 
būtų galima įvertinti individualų ir bendrą 
investicijų poveikį pagrindiniams gamtinio 
kapitalo, įskaitant orą, vandenį, žemę ir 
biologinę įvairovę, komponentams;

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

_________________ _________________
26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3. 26 OL L 309, 1993 12 13, p. 3.
27 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio 

27 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekio 
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mažinimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 
Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 
17, p. 1).

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 40
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 41
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 42
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) investicinius projektus, kuriems 
teikiama didelė Sąjungos parama, visų 
pirma infrastruktūros srityje, turėtų 
patikrinti įgyvendinantysis partneris, kad 
nustatytų, ar jie daro poveikį aplinkai ar 
klimatui arba socialinį poveikį. Tokį 
poveikį turintiems investiciniams 
projektams turėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas pagal gaires, kurias turėtų 
parengti Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su galimais 
įgyvendinančiaisiais partneriais pagal 
programą „InvestEU“. Rengiant tas gaires 
turėtų būti naudojami [Reglamente dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti] 
nustatyti kriterijai, skirti įvertinti, ar 
ekonominė veikla yra tvari aplinkos 
atžvilgiu ir atitinka kitoms Sąjungos 
programoms parengtas gaires. Tais 
atvejais, kai įgyvendinantysis partneris 
nusprendžia, kad tvarumo patikrinimo 
atlikti nereikia, jis turi tai pagrįsti 
„InvestEU“ fondo tikslais įsteigtam 
Investicijų komitetui. Su klimato ir kitų 
aplinkosaugos tikslų siekimu 
nesuderinamos operacijos, kurios 
neatitinka Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytoje ES taksonomijoje apibrėžtų 
kriterijų ir principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“, visų pirma su iškastinio kuro 
gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, transportavimu ar 
deginimu susijusios veiklos turėtų būti 
laikomos neatitinkančiomis pagal šį 
reglamentą teikiamos paramos 
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reikalavimų; reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 45
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, darbo vietų kūrimą, 
konkurencingumą ir konvergenciją. Tai 
kelia disbalanso įsitvirtinimo riziką ir daro 
ilgalaikį poveikį regionų plėtrai. Didelės 
investicijos į Sąjungos infrastruktūrą, ypač 
susijusios su jungtimis, energijos vartojimo 
efektyvumu ir Europos bendros transporto 
erdvės sukūrimu, yra ypač svarbios 
siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 
tikslus, kaip nurodyta Europos žaliajame 
kurse, įskaitant su darnaus vystymosi 
tikslais ir Paryžiaus susitarimu susijusius 
Sąjungos įsipareigojimus, ir 2030 m. 
energetikos ir klimato tikslus bei Sąjungos 
įsipareigojimą ne vėliau kaip iki 2050 m. 
pereiti prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos. Taigi „InvestEU“ fondo 
parama turėtų būti skiriama investicijoms į 
transportą, energetiką, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą ir 
atsinaujinančiuosius bei kitus saugius ir 
tvarius mažataršius energijos išteklius, 
aplinkos infrastruktūrą, įskaitant 
biologinės įvairovės išsaugojimą ir 
atkūrimą, gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus ir žaliąją infrastruktūrą, su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos susijusią infrastruktūrą, atliekų 
prevenciją ir žiedinės ekonomikos 
infrastruktūrą, jūrų infrastruktūrą ir 
skaitmeninę infrastruktūrą. Vykdant 
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Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

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

Or. en

Pakeitimas 46
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
2030 m. energetikos ir klimato tikslus. 
Taigi „InvestEU“ fondo parama turėtų būti 
skiriama investicijoms į transportą, 
energetiką, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiuosius bei 
kitus saugius ir tvarius netaršius energijos 
išteklius, aplinkos infrastruktūrą, su 
klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes aplinkai, saugai ir 
saugumui, investiciniai projektai, kuriems 
teikiama Sąjungos parama, neturėtų būti 
taikomi veikloms, kurios smarkiai kenkia 
aplinkai ir Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytoje ES taksonomijoje išdėstytiems 
aplinkosaugos tikslams, turėtų apimti 
infrastruktūros ir klimato atsparumo 
didinimo priemones, įskaitant jos techninę 
priežiūrą ir saugą, ir jais turėtų būti 
atsižvelgiama į piliečių apsaugos 
viešosiose erdvėse principus ir 
aplinkosaugos atsargumo principą. Tai 
turėtų papildyti kitų Sąjungos fondų, kurie 
teikia paramą investicijų į viešąsias erdves, 
transportą, energetiką ir kitus ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en

Pakeitimas 47
Ville Niinistö
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 48
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 49
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atitinkamais atvejais programa 
„InvestEU“ turėtų padėti siekti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2018/200128ir Valdymo reglamento29tikslų, 
taip pat atkreipti dėmesį į energijos 
vartojimo efektyvumo aspektą priimant 
sprendimus dėl investicijų;

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

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

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

29 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) programa „InvestEU“ turėtų 
padėti siekti Sąjungos klimato srities 
tikslų, nustatytų [Reglamente 
(ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)], ir pagal šią programą neturėtų 
būti finansuojami projektai, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais Sąjungos 
klimato srities tikslais;

Or. en

Pakeitimas 51
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan 
Kanev, Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 

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

22 mln. žmonių. Dėl COVID-19 
pandemijos turizmo sektorius ypač 
smarkiai susitraukė: nuo 2020 m. gegužės 
mėn. viešbučių, restoranų, kelionių 
organizatorių, kelionių agentūrų ir 
tolimojo susisiekimo traukinių pajamos 
sumažėjo apie 85 proc., o kruizų ir oro 
transporto bendrovių – apie 90 proc. 
Programa „InvestEU“ turėtų būti 
prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
tvarų, novatorišką ir skaitmeninį turizmo 
sektoriaus atsigavimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 54
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsigavimo riziką. Pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti galima atsigavimo 
etape teikti be galo reikalingą paramą 
įmonėms ir kartu užtikrinti, kad 
investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos žaliajam 
kursui, Europos žaliojo kurso investicijų 
planui, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategijai ir iniciatyvai „Tvirta 
socialinė Europa teisingai pertvarkai 
užtikrinti“. Šios operacijos turėtų remti 
kokybiškų ir tvarių darbo vietų kūrimą ar 
išsaugojimą Sąjungoje, taip pat prisidėti 
prie perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ir jos 
perėjimo prie skaitmeninių technologijų. 
Dėl to turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

investuotojai didelį dėmesį skirtų Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiams politikos 
prioritetams, pvz., Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategijai ir iniciatyvai 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“. Atsižvelgiant į jų 
patirtį ir pajėgumus nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis, nacionaliniai 
skatinamojo finansavimo bankai ir 
institucijos gali padėti padidinti viešojo 
finansavimo poveikį ir turėtų būti 
pasirinkti kaip programos „InvestEU“ 
įgyvendinantys partneriai, padedantys 
siekti Sąjungos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 56
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

užtikrinti“. Dėl to turėtų smarkiai padidėti 
Europos investicijų banko grupės, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ir kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 57
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) pabrėžia, kad programa 
„InvestEU“ turėtų būti nuosekli ir visiškai 
suderinta su Sąjungos įsipareigojimais ir 
prioritetais, tačiau pažymi, kad COVID-19 
pandemija iš esmės pakeitė viešuosius ir 
privačiuosius finansus, todėl Komisija 
turės iš naujo išsamiai išnagrinėti savo 
politinius prioritetus, kad būtų sumažinta 
administracinė ir reguliavimo našta ir 
sudarytos sąlygos imtis visų būtinų 
priemonių verslui ir pramonei remti 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 58
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 

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

svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas, ir kurie 
prisideda prie valstybių narių ekonomikos 
konkurencingumo didinimo, įskaitant 
poreikį atkurti valstybių narių gamybos 
pajėgumus ir vykdyti į ateitį orientuotas 
investicijas, skatinančias verslumą ir 
darbo vietų kūrimą, taip pat didina 
atsparumą, įskaitant priklausomybės nuo 
pažeidžiamų tiekimo grandinių mažinimą. 
Projektai turėtų suteikti Sąjungai 
pridėtinės vertės ir turėtų būti arba 
tarpvalstybinio pobūdžio, arba sukurti 
realią pridėtinę vertę daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje ar regione dėl šalutinio 
poveikio. Parama neturėtų būti tiesiogiai 
teikiama nacionaliniams biudžetams ir 
neturėtų padengti nacionalinio biudžeto 
išlaidų, pavyzdžiui, socialinių išmokų. 
Strategiškai svarbios sritys, be kita ko, 
yra: i) svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
reikmenų ir kitų atsargų gamyba ir 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas; ii) ypatingos svarbos fizinė 
arba virtuali infrastruktūra; iii) tos 
infrastruktūros eksploatavimui ir techninei 
priežiūrai būtinų prekių tiekimas ir tokių 
pačių paslaugų teikimas; iv) bazinės 
didelio poveikio, transformatyviosios, 
žaliosios ir skaitmeninės technologijos, 
padėtį iš esmės keičiančios inovacijos, į 
kurias investuoti yra strategiškai svarbu 
Sąjungos pramonės ateičiai, įskaitant 
dirbtinį intelektą, blokų grandinės 
technologijas, programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, ypač siekiant 
įgyvendinti jūros atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategiją, energijos 
kaupimo technologijas, įskaitant baterijas, 
darniojo transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
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gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

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

Or. en

Pakeitimas 59
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 

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

Sąjungos klimato ir aplinkos tikslus, ypač 
tikslą iki 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą, skaitmeninę 
pertvarką ir atsparumo didinimą šiose 
srityse: i) svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo, vaistų, medicinos 
reikmenų ir kitų atsargų gamybos ir 
kaupimo, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimo; ii) ypatingos svarbos fizinės 
arba virtualios infrastruktūros; iii) tos 
infrastruktūros eksploatavimui ir techninei 
priežiūrai būtinų prekių tiekimo ir tokių 
pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių didelio 
poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų ir 
skaitmeninių technologijų, padėtį iš esmės 
keičiančių inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant dirbtinį intelektą, blokų 
grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektų Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbių 
technologijų ir išteklių (pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijų) ir dvejopo naudojimo prekių, 
apibrėžtų Tarybos reglamento (EB) Nr. 
428/2009 2 straipsnio 1 punkte. Galutinių 
gavėjų registruota buveinė turėtų būti 
valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti veiklą 
Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų veiklos, 
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Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

susijusios su darbuotojais, gamyba, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
arba kita verslo veikla, turėtų būti vykdoma 
Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo. Veikla neturėtų 
būti laikoma atitinkančia paramos 
skyrimo pagal šį reglamentą reikalavimus, 
jei ji neatitinka Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, visų pirma tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, ir tikslų, nustatytų pagal 
Reglamentą XXXX/XX (Europos klimato 
teisės aktas), arba neatitinka Reglamente 
(EB) Nr. 2020/852 nustatytų reikšmingos 
žalos nedarymo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 60
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

infrastruktūros, skirtos pereiti prie nuo 
iškastinio kuro nepriklausomos, žiedinės 
ir aplinkos požiūriu tvarios Europos 
ekonomikos, laikantis Sąjungos klimato 
tikslo; ii) ypatingos svarbos fizinės arba 
virtualios infrastruktūros; iii) tos 
infrastruktūros eksploatavimui ir techninei 
priežiūrai būtinų prekių tiekimo ir tokių 
pačių paslaugų teikimo; iv) bazinių didelio 
poveikio, transformatyviųjų, tvarių, 
žiedinių, mažo anglies dioksido kiekio ir 
skaitmeninių technologijų, padėtį iš esmės 
keičiančių inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu tvarios Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, skaitmenines 
technologijas išteklių buvimo vietai 
nustatyti, atsekti ir inventorizuoti, 
atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, žaliojo vandenilio 
ir kuro elementų prietaikas, pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, atliekų prevenciją, 
žiedinės ekonomikos ir bioekonomikos 
technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir 
atsinaujinančias, žiedines bei pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektų Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbių 
technologijų ir išteklių (pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijų) ir dvejopo naudojimo prekių, 
apibrėžtų Tarybos reglamento (EB) Nr. 
428/2009 2 straipsnio 1 punkte. Galutinių 
gavėjų registruota buveinė turėtų būti 
valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti veiklą 
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Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų veiklos, 
susijusios su darbuotojais, gamyba, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
arba kita verslo veikla, turėtų būti vykdoma 
Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pakeitimas 61
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 62
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

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

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) 
veiklos, kuria prisidedama prie 
aplinkosaugos tikslų, laikantis 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“; ii) svarbių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo, vaistų, 
medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; iii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros; iv) 
tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo; v) bazinių 
didelio poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų 
ir skaitmeninių technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant dirbtinį 
intelektą, blokų grandinės technologijas, 
programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, žaliojo iš 
atsinaujinančiųjų išteklių išgaunamo 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; vi) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektų Europos Sąjungoje; vii) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; viii) Sąjungos ir jos 
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gavėjų registruota buveinė turėtų būti 
valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti veiklą 
Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų veiklos, 
susijusios su darbuotojais, gamyba, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
arba kita verslo veikla, turėtų būti vykdoma 
Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

valstybių narių saugumui ypač svarbių 
technologijų ir išteklių (pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijų) ir dvejopo naudojimo prekių, 
apibrėžtų Tarybos reglamento (EB) Nr. 
428/2009 2 straipsnio 1 punkte. Galutinių 
gavėjų registruota buveinė turėtų būti 
valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti veiklą 
Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų veiklos, 
susijusios su darbuotojais, gamyba, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
arba kita verslo veikla, turėtų būti vykdoma 
Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pakeitimas 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru



AM\1211964LT.docx 65/126 PE655.961v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) pagal strateginę Europos 
investicijų liniją numatytas „InvestEU“ 
fondas turėtų remti infrastruktūrą, kuria 
siekiama stiprinti sveikatos priežiūros ir 
sveikatos sistemų atsparumą rengiantis 
būsimoms pandemijoms, įskaitant 
nacionalinių ir regioninių sveikatos 
priežiūros sistemų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, gerinti 
visuomenės sveikatos būklę, užtikrinti, 
kad žmonės būtų sveikesni ir todėl mažiau 
jautrūs grėsmėms sveikatai, ir skatinti 
Europos sveikatos sąjungos kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 65
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) Europos Vadovų Taryba savo 
2019 m. gruodžio 12 d. išvadose pritarė 
tikslui iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos 
poveikį klimatui, atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimo tikslus, ir taip pat pripažino, 
kad reikia sukurti galimybių atveriančią 
sistemą ir kad pertvarkai reikės didelių 
viešojo ir privačiojo sektorių investicijų. 
Pagal strateginę Europos investicijų liniją 
numatytas „InvestEU“ fondas turėtų 
remti ypatingos svarbos tvarią 
infrastruktūrą sektoriuose, pateikusiuose 
Komisijai veiksmų planą, kuriame 
nustatyta, kaip ir iki kada sektorius gali 
sumažinti savo išmetamų teršalų kiekį iki 
beveik nulio, ir nurodytos kliūtys ir 
galimybės bei technologiniai sprendimai, 
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kuriuos reikėtų parengti, ir investicijas, 
kurių reikėtų šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 66
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus. Tačiau 
finansinė parama neturėtų būti teikiama, 
jei projektas neatitinka Sąjungos 
strateginių ir ekonominių interesų, 
pavyzdžiui, projektams, kurie padidintų 
priklausomybę nuo pažeidžiamų ar 
nediversifikuotų tiekimo grandinių;

Or. en

Pakeitimas 67
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, István 
Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 

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

kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją visų pirma turėtų 
būti galima remti bendriems Europos 
interesams svarbius projektus. Tačiau 
finansinė parama neturėtų būti teikiama, 
jei projektas yra nesuderinamas su 
Europos žaliojo kurso, Sąjungos klimato 
tikslų ir Paryžiaus susitarimo tikslų 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 68
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 69
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 70
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) pagal programą „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų investicijų 
skatinimui finansuoti, laikantis jų teisingos 
pertvarkos planuose nustatytų tikslų, ir ji 
turėtų atitikti Reglamento (ES).../... 
(Teisingos pertvarkos fondo reglamentas) 
5 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 71
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad per Europos investicijų fondą 
(EIF) galėtų nukreipti paramą Europos 

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

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

Or. en

Pakeitimas 72
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 73
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 74
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 75
Ville Niinistö
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 76
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) „InvestEU“ fondui turėtų būti 
nustatyta valdymo struktūra, kurios 
funkcija turėtų būti vien tik siekti tinkamo 
ES garantijos naudojimo užtikrinimo 
tikslo. Tą valdymo struktūrą turėtų sudaryti 
patariamoji taryba, valdančioji taryba ir 
visiškai nepriklausomas Investicijų 
komitetas. Valdymo struktūra neturėtų 
perimti EIB grupės ar kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių sprendimų 
priėmimo įgaliojimų ar jiems trukdyti, arba 
pakeisti atitinkamų jų valdymo organų;

Or. en

Pakeitimas 77
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 78



AM\1211964LT.docx 73/126 PE655.961v01-00

LT

Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(45) Komisija turėtų įvertinti 
įgyvendinančiųjų partnerių pasiūlytų 
investavimo ir finansavimo operacijų 
suderinamumą su visa Sąjungos teise ir 
politika, visų pirma Reglamente (ES) 
2020/852 nustatytu principu „nedaryti 
reikšmingos žalos“. Sprendimus dėl 
finansavimo ir investavimo operacijų 
turėtų galiausiai priimti įgyvendinantysis 
partneris;

Or. en

Pakeitimas 79
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 80
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(49) atrinkdama įgyvendinančiuosius 
partnerius „InvestEU“ fondo veiklai 
vykdyti, Komisija turėtų atsižvelgti į 
garantijos šalies pajėgumą įgyvendinti 
„InvestEU“ fondo tikslus ir prisidėti 
nuosavais ištekliais, kad būtų užtikrinta 
tinkama geografinė aprėptis ir įvairinimas, 
sutelkti privatieji investuotojai ir 
užtikrintas pakankamas rizikos 
diversifikavimas, taip pat pasiūlyta rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemų sprendimų. 
Atsižvelgiant į Europos investicijų banko 
(EIB) grupės vaidmenį pagal Sutartis, 
pajėgumą veikti visose valstybėse narėse ir 
turimą patirtį taikant dabartines finansines 
priemones ir ESIF, ji turėtų išlikti 
privilegijuotu „InvestEU“ fondo ES 
skyriaus įgyvendinančiuoju partneriu. Be 
EIB grupės, nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai ar įstaigos turėtų 
pajėgti pasiūlyti įvairių papildomų 
finansinių produktų, atsižvelgiant į tai, kad 
jų patirtis ir pajėgumai nacionaliniu ir 
regionų lygmeniu galėtų būti naudingi 
siekiant kuo labiau padidinti viešųjų lėšų 
poveikį visoje Sąjungos teritorijoje, ir 
užtikrinti deramą geografinę projektų 
pusiausvyrą. Programa „InvestEU“ turėtų 
būti įgyvendinama taip, kad būtų 
skatinamos vienodos sąlygos mažesniems 
ir neseniai veiklą pradėjusiems 
skatinamojo finansavimo bankams ar 
įstaigoms.



AM\1211964LT.docx 75/126 PE655.961v01-00

LT

įgyvendinantieji partneriai;

Or. en

Pakeitimas 81
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 82
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tiesiogiai Komisija. „InvestEU“ 
konsultacijų centras turėtų skatinti 
geografinę diversifikaciją, kad būtų 
prisidedama prie Sąjungos poveikio 
klimatui neutralizavimo, Europos žaliojo 
susitarimo, ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų ir mažinami 
regioniniai skirtumai. „InvestEU“ 
konsultacijų centras ypač daug dėmesio 
turėtų skirti tam, kad mažos apimties 
projektai būtų sujungiami į didesnius 
portfelius. Komisija, EIB grupė ir kiti 
patariamieji partneriai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas 
paramos veiksmingumas, sinergija ir 
veiksminga geografinė aprėptis visoje 
Sąjungoje, atsižvelgiant į vietos 
įgyvendinančiųjų partnerių, taip pat į 
Europos investavimo konsultacijų centro, 
įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2015/101734, ekspertines 
žinias ir vietos pajėgumus. Be to, valdžios 
institucijoms ir projektų vykdytojams 
skirta „InvestEU“ konsultacijų centro 
projektų plėtojimo pagalba turėtų būti 
teikiama per bendrą prieigos prie 
„InvestEU“ konsultacijų centro tašką.

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

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

Or. en

Pakeitimas 83
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis



AM\1211964LT.docx 77/126 PE655.961v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą 
reikia teikti paramą projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui, kad būtų ugdomi 
organizaciniai gebėjimai ir rinkos plėtros 
veikla, būtina siekiant užtikrinti projektų 
kokybę. Tokia parama taip pat turėtų būti 
skirta finansų tarpininkams, kuriems tenka 
svarbus vaidmuo padėti mažoms įmonėms 
gauti finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą. Be to, konsultavimo parama 

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

pagalbą. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas administracinei naštai mažinti, 
visų pirma MVĮ. Be to, konsultavimo 
parama siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
kūrybos sektorių atveju. Parama 
gebėjimams ugdyti turėtų papildyti 
veiksmus, kurių imamasi pagal kitas 
konkrečiai politikos sričiai skirtas Sąjungos 
programas. Taip pat reikėtų dėti pastangas 
paremti potencialių projektų rengėjų, visų 
pirma vietos organizacijų ir valdžios 
institucijų, gebėjimų ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 85
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 86
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Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 87
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros3522 ir 23 punktais, programą 
„InvestEU“ reikia įvertinti remiantis 
informacija, surinkta taikant konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant 
pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, tenkančios visų 
pirma valstybėms narėms. Šie 
reikalavimai, kai tinkama, gali apimti 
išmatuojamus rodiklius, kuriais remiantis 
būtų vertinamas programos „InvestEU“ 
poveikis vietoje;

(62) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros35 22 ir 23 punktais, programą 
„InvestEU“ reikia įvertinti remiantis 
informacija, surinkta taikant konkrečius 
stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant 
pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, tenkančios visų 
pirma valstybėms narėms. Šie reikalavimai 
turėtų apimti išmatuojamus ir 
palyginamus tvarumo rodiklius ir tvarumo 
patikrą, kuriais remiantis būtų vertinamas 
programos „InvestEU“ poveikis vietoje ir 
aplinkai.
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_________________ _________________
35 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 35 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 88
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201336, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9537, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/9638ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193939Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti apsaugomi proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, atitinkamais atvejais, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančias 
nusikalstamas veikas, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/137140, ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už jas. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiauti Sąjungos 

(66) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201336, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9537, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9638 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193939 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti apsaugomi proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, atitinkamais atvejais, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Finansinį 
reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, 
gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiauti siekdamas apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus;
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finansinių interesų apsaugos klausimu, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai, kiek tai 
susiję su tvirtesnį bendradarbiavimą pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 vykdančiomis 
valstybėmis narėmis, bei Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos trečiosios 
šalys, dalyvaujančios Sąjungos lėšų 
naudojimo procese, suteiktų lygiavertes 
teises;

_________________ _________________
36 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999, OL L 248, 2013 9 18, p. 1.

36 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999, OL L 248, 2013 9 18, p. 1.

37 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos, OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

37 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos, OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

38 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų, OL L 292, 
1996 11 15, p. 2.

38 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų, OL L 292, 
1996 11 15, p. 2.

39 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje, OL L 283, 2017 10 31, p. 
1.

39 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje, OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1.

40 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis, OL L 
198, 2017 7 28, p. 29.

Or. en
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Pakeitimas 89
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
spręsti Sąjungos masto ir (arba) valstybei 
narei būdingas rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir sudaryti sąlygas Sąjungos 
mastu atlikti novatoriškų finansinių 
produktų, taip pat sistemų, per kurias jie 
būtų platinami, rinkos tyrimus, sprendžiant 
naujas ar sudėtingas rinkos 
nepakankamumo problemas. Todėl 
veiksmai Sąjungos lygmeniu yra pagrįsti,

(70) programa „InvestEU“ turėtų padėti 
spręsti Sąjungos masto ir (arba) valstybei 
narei būdingas rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir sudaryti sąlygas Sąjungos 
mastu atlikti novatoriškų finansinių 
produktų, taip pat sistemų, per kurias jie 
būtų platinami, rinkos tyrimus, sprendžiant 
naujas ar sudėtingas rinkos 
nepakankamumo problemas, visų pirma 
gamtinio kapitalo rinkos 
nepakankamumo problemas. Todėl 
veiksmai Sąjungos lygmeniu yra pagrįsti,

Or. en

Pakeitimas 90
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9) susitarimas dėl įnašo – teisinė 
priemonė, kuria Komisija ir viena ar 
daugiau valstybių narių nustato ES 
garantijos sąlygas valstybės narės skyriuje 
ir nacionaliniame pereinamojo 
laikotarpio plane, kuriomis užtikrinama, 
kad investicijos atitiktų klimato ir kitus 
aplinkos apsaugos tikslus ir svariai 
prisidėtų prie jų įgyvendinimo, laikantis 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“, kaip nustatyta 9 
straipsnyje;

Or. en



AM\1211964LT.docx 83/126 PE655.961v01-00

LT

Pakeitimas 91
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdomi fondai – fondai, iš kurių 
numatoma galimybė dalį lėšų skirti 
biudžeto garantijos atidėjiniams 
„InvestEU“ fondo valstybių narių skyriuje 
suformuoti, t. y. Europos regioninės plėtros 
fondas (ERPF), „Europos socialinis fondas 
+“ (ESF+), Sanglaudos fondas, Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 
(EJRŽF), Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir [Teisingos 
pertvarkos fondas (TPF)]42;

12) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdomi fondai – fondai, iš kurių 
numatoma galimybė dalį lėšų skirti 
biudžeto garantijos atidėjiniams 
„InvestEU“ fondo valstybių narių skyriuje 
suformuoti, t. y. Europos regioninės plėtros 
fondas (ERPF), „Europos socialinis fondas 
+“ (ESF+), Sanglaudos fondas, Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 
(EJRŽF), Europos žemės ūkio fondas 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir [Teisingos 
pertvarkos fondas (TPF)]42, paisant 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“;

_________________ _________________
42 COM(2020) 22 final. 42 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pakeitimas 92
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

21) investavimo gairės – 7 straipsnio 7 
dalyje nurodytu deleguotuoju aktu 
nustatytos gairės, kuriose nurodoma, kaip 
laikytis klimato bei kitų aplinkos apsaugos 
tikslų ir svariai prisidėti prie jų 
įgyvendinimo, atsižvelgiant į Reglamentu 
(ES) 2020/852 nustatytą ES taksonomiją 
ir principą „nedaryti reikšmingos žalos“;



PE655.961v01-00 84/126 AM\1211964LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 93
Ville Niinistö

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) principas „nedaryti reikšmingos 
žalos“ – „reikšmingos žalos aplinkos 
tikslams“ vengimas, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2020/8521a 17 
straipsnyje;
_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).

Or. en

Pakeitimas 94
Ville Niinistö

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b) Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslai – Sąjungos klimato srities 
tikslai, nustatyti Reglamente (ES) 2020/... 
[Europos klimato teisės aktas], ir 
Sąjungos aplinkos apsaugos tikslai, 
nustatyti naujausioje turimoje 
aplinkosaugos veiksmų programoje;

Or. en
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Pakeitimas 95
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 96
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir su aplinka susijusių jos aspektų, 
padedančių kurti aukštos kokybės darbo 
vietas;

Or. en

Pakeitimas 97
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. en

Pakeitimas 98
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo, Sąjungos ekonomikos tvarumo 
ir jos aplinkos apsaugos bei klimato srities 
tikslų, padedančių siekti Europos žaliojo 
kurso ir poveikio klimatui neutralumo, 
DVT ir Paryžiaus susitarimo dėl klimato 
kaitos tikslų ir kurti aukštos kokybės darbo 
vietas;

Or. en

Pakeitimas 99
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) tvaraus ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės ir jos perėjimo 
prie neutralizuoto poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios, efektyviai 
energiją bei išteklius naudojančios ir 
žiedinės ekonomikos ne vėliau kaip iki 
2040 m., išlaikant ir stiprinant strategines 
vertės grandines ir Sąjungai strategiškai 
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įmonėms ir vartotojams. svarbią veiklą, susijusią su ypatingos 
svarbos infrastruktūra, 
transformatyviosiomis technologijomis, 
padėtį iš esmės keičiančiomis inovacijomis 
ir ištekliais įmonėms ir vartotojams, 
siekiant užtikrinti darnų vystymąsi 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 100
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) tvaraus ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, išlaikant ir 
stiprinant strategines vertės grandines ir 
Sąjungai strategiškai svarbią veiklą, 
susijusią su ypatingos svarbos 
infrastruktūra, transformatyviosiomis 
technologijomis, padėtį iš esmės 
keičiančiomis inovacijomis ir ištekliais 
įmonėms ir vartotojams, remiant tvarią 
pertvarką pagal ES taksonomiją, 
nustatytą Reglamentu (ES) 2020/852 ir 
pagrįstą per nustatytą laiką įvykdytinais ir 
moksliškai pagrįstais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 101
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti su moksliniais tyrimais, 
inovacijomis ir skaitmeninimu susijusias 
finansavimo ir investavimo operacijas, 

b) atsižvelgiant į Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytą ES taksonomiją ir 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“, 
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įskaitant paramą novatoriškų įmonių 
veiklai plėsti ir technologijoms diegti 
rinkoje, 7 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytose srityse;

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

Or. en

Pakeitimas 102
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) turi atitikti politikos tikslus, 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“ ir 
tinkamumo kriterijus, nustatytus Sąjungos 
programos, pagal kurią nusprendžiama 
teikti paramą, taisyklėse;

Or. en

Pakeitimas 104
Ville Niinistö



AM\1211964LT.docx 89/126 PE655.961v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą ir 
investicijas, kuriomis sudaromos 
palankesnės sąlygos pereiti prie kitų 
transporto rūšių, kelių eismo saugumo, be 
kita ko, siekiant Sąjungos tikslo iki 2050 
m. iki nulio sumažinti kelių eismo 
įvykiuose žuvusių ir sunkiai sužalotų 
asmenų skaičių, geležinkelių 
infrastruktūros atnaujinimo, techninės 
priežiūros ir išplėtimo, atsinaujinančiosios 
energijos ir energijos vartojimo 
efektyvumo laikantis 2030 m. energetikos 
strategijos ir siekiant įgyvendinti Sąjungos 
klimato srities tikslus, nustatytus 
Reglamente (ES) 2020/... [Europos 
klimato teisės aktas], pastatų renovacijos 
projektų, kuriuose daug dėmesio skiriama 
energijos taupymui ir pastatų integravimui 
į susietas energetikos, energijos kaupimo, 
skaitmeninių tinklų ir transporto sistemas, 
tinklų sujungiamumo lygių gerinimo, 
skaitmeninio junglumo ir skaitmeninės 
prieigos, be kita ko, kaimo vietovėse, 
žaliavų tiekimo ir perdirbimo, kosmoso, 
vandenynų ir vandens, įskaitant vidaus 
vandenų kelius, atliekų tvarkymo laikantis 
atliekų hierarchijos ir žiedinės ekonomikos 
principų, gamtos ir kitos aplinkos 
infrastruktūros, kultūros paveldo, tvaraus 
turizmo, įrangos, kilnojamojo turto ir 
naujoviškų technologijų diegimo srityse, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
aplinkosaugos, atsparumo klimato kaitai 
arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus bei Europos 
žaliajame kurse nustatytus tikslus1a;

_________________
1a Komunikatas dėl Europos žaliojo kurso, 
COM(2019) 640 final
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Or. en

Pakeitimas 105
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 106
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 108
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama lyčių lygybė, įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 
integraciją;

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 
politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
siekiama skatinti įgūdžius, švietimą, 
mokymą ir susijusias paslaugas, socialinę 
infrastruktūrą, įskaitant sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą ir 
socialinį būstą bei besimokančiųjų 
apgyvendinimą, socialines inovacijas, 
sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą, įtrauktį ir 
prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 
kultūrinę veiklą, pažeidžiamų asmenų, 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 109
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir 
atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje iš 
šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, visų pirma 
skirtą pereiti prie tvarios ir neutralizuoto 
poveikio klimatui Europos 
ekonomikos bei prie skaitmeninių 
technologijų ir atsparumui didinti, vienoje 
iš nurodytų sričių, laikantis principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“ ir 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos:

Or. en
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Pakeitimas 110
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir atsparumui 
didinti skirtą, veiklą vienoje iš šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima 
strategines investicijas, kuriomis remiami 
vienoje ar daugiau valstybių narių 
įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys galutiniai 
gavėjai, kurie vykdo Sąjungai strategiškai 
svarbią, visų pirma žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai remti ir atsparumui didinti 
skirtą, veiklą vienoje iš nurodytų sričių, 
kartu stiprinant valstybių narių 
ekonomikos konkurencingumą, įskaitant 
poreikį atkurti valstybių narių gamybos 
pajėgumus ir skatinti verslumą bei darbo 
vietų kūrimą:

Or. en

Pakeitimas 111
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir 
atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje iš 
šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie nėra susiję su 
pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, 
mokesčių vengimu ar mokesčių slėpimu, 
nėra vykdomas tyrimas dėl tokios veiklos 
ir kurie nėra už ją patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn ir vykdo 
Sąjungai strategiškai svarbią veiklą, visų 
pirma skirtą Sąjungos klimato srities ir 
aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti ir 
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Europos visuomenės bei ekonomikos 
atsparumui didinti, vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 112
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai remti ir 
atsparumui didinti skirtą, veiklą vienoje iš 
šių sričių:

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą, visų pirma 
skirtą Sąjungos klimato srities ir aplinkos 
apsaugos tikslams, ypač tikslui iki 2050 
m. neutralizuoti poveikį klimatui ir 
Reglamente XXXX/XX (Europos klimato 
teisės aktas) nustatytiems tikslams 
įgyvendinti, taip pat pereiti prie 
skaitmeninių technologijų ir atsparumui 
didinti, vienoje iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 113
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas;

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių, reikmenų ir vakcinų gamyba ir 
atsargų kaupimas, sveikatos priežiūros ir 
sveikatos apsaugos sistemų atsparumo 
didinimas užtikrinant būsimus reagavimo 
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į krizes pajėgumus, įskaitant nacionalinių 
ir regioninių sveikatos priežiūros sistemų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir 
civilinės saugos sistemos testavimą;

Or. en

Pakeitimas 114
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas;

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų gamyba ir 
atsargų kaupimas puoselėjant tvarius ir 
etikos principus atitinkančius gamybos 
metodus, su krize susijusių produktų 
viešasis pirkimas, valdymas ir neišimtinių 
licencijų teikimas užtikrinant tų produktų 
įperkamumą ir papildomumą su kitomis 
Sąjungos priemonėmis, medicinos 
priemonių ir reikmenų, apsaugos 
priemonių tiekimas, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 115
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, vakcinų, 
veikliųjų vaistinių medžiagų, vaistų 
žaliavų, medicinos priemonių, 
diagnostikos priemonių ir medicinos 
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stiprinimas; reikmenų gamyba ir atsargų kaupimas, 
reagavimo į sveikatos krizes pajėgumų ir 
civilinės saugos sistemos stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 116
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas;

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų ir veikliųjų 
vaistinių medžiagų, medicinos priemonių 
ir reikmenų gamyba ir atsargų kaupimas, 
reagavimo į sveikatos krizes pajėgumų ir 
civilinės saugos sistemos stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 117
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) ypač svarbi tvari infrastruktūra, 
skirta pereiti prie nuo iškastinio kuro 
nepriklausomos, žiedinės ir aplinkos 
požiūriu tvarios Europos ekonomikos ir 
visuomenės, laikantis Sąjungos klimato 
srities tikslų, nustatytų [Reglamente (ES) 
2020/XXX, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas)];

Or. en
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Pakeitimas 118
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant žaliąją 
infrastruktūrą ir elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais atsinaujinančiosios 
energijos, transporto, aplinkos, ekosistemų 
junglumo, miestų mikroklimato, 
sveikatos, saugių skaitmeninių ryšių, 5G, 
daiktų interneto, internetinių paslaugų 
platformų, saugios debesijos kompiuterijos, 
duomenų apdorojimo ar saugojimo, 
mokėjimų ir finansų infrastruktūros, 
kosmoso, gynybos, ryšių, žiniasklaidos, 
švietimo ir mokymo, rinkimų 
infrastruktūros ir didesnės rizikos objektų 
srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 119
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, maisto saugos, saugių 
skaitmeninių ryšių, 5G, daiktų interneto, 
internetinių paslaugų platformų, saugios 
debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
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infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

finansų infrastruktūros, kosmoso, gynybos, 
ryšių, žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 120
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, vandens, sveikatos, saugių 
skaitmeninių ryšių, 5G, daiktų interneto, 
internetinių paslaugų platformų, saugios 
debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
finansų infrastruktūros, kosmoso, gynybos, 
ryšių, žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 121
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
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infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
aplinkos, sveikatos, saugių skaitmeninių 
ryšių ir tinklų, daiktų interneto, 
internetinių paslaugų platformų, saugios 
debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
finansų infrastruktūros, kosmoso, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 122
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ii punkte nurodytos ypatingos 
svarbos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimas 
ir paslaugų teikimas;

iii) ii punkte nurodytos ypatingos 
svarbos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimas 
ir paslaugų teikimas, įskaitant 
ekosistemines paslaugas, išsaugant ir 
atkuriant sausumos, gėlo vandens ir jūrų 
ekosistemas;

Or. en

Pakeitimas 123
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, kurios teikia didelę 
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yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

naudą visuomenei ir į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu siekiant Sąjungos 
klimato srities ir aplinkos apsaugos tikslų 
ir tvariai pertvarkant jos pramoninę bazę, 
įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 124
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, tvarios, žiedinės, 
mažo anglies dioksido kiekio ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu tvariai Sąjungos 
pramonės ateičiai, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 125
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, mažo anglies 
dioksido kiekio ir skaitmeninės 
technologijos, padėtį iš esmės keičiančios 
inovacijos, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant:

Or. en
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Pakeitimas 126
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbtinį intelektą, blokų grandinės 
technologijas, programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio debesijos technologijas, našiąją 
kompiuteriją, kibernetinį saugumą, 
kvantines technologijas, fotoniką, 
pramonines biotechnologijas,

a) dirbtinį intelektą, blokų grandinės 
technologijas, programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio debesijos technologijas, našiąją 
kompiuteriją, kibernetinį saugumą, 
kvantines technologijas, fotoniką, 
pramonines biotechnologijas, skaitmenines 
išteklių stebėjimo, sekimo ir 
kartografavimo technologijas;

Or. en

Pakeitimas 127
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) inovacijas, kuriomis remiama, 
įgalinama ir spartinama žalioji pertvarka 
siekiant neutralizuoto poveikio klimatui, 
žiedinės ir tvarios ekonomikos, laikantis 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytos ES 
taksonomijos ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“, vertinant pagal 
moksliškai pagrįstus ir per nustatytą laiką 
įvykdytinus tikslus;

Or. en

Pakeitimas 128
Andreas Glück

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, neigiamo 
teršalų išmetimo technologijas, įskaitant 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą, 
žiedinės ekonomikos technologijas, 
įskaitant jų nuolatines inovacijas siekiant 
pakeisti pavojingąsias medžiagas ir 
perdirbti didelės vertės sudedamąsias dalis 
ir medžiagas jų gyvavimo ciklo pabaigoje,

Or. en

Pakeitimas 129
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, žaliojo 
vandenilio, pagaminto naudojant elektros 
energiją iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 130
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, žaliojo vandenilio 
ir kuro elementų prietaikas, pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, atliekų prevenciją, 
žiedinės ekonomikos ir bioekonomikos 
technologijas,

Or. en

Pakeitimas 131
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) branduolinės energijos, 
atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 132
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
ir mažo anglies dioksido kiekio transporto 
technologijas, netaršaus vandenilio ir kuro 
elementų prietaikas, pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 133
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės ir pastatų priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo technologijas, 
įskaitant energijos taupymui skirtas 
investicijas,

Or. en

Pakeitimas 134
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
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technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, iš 
atsinaujinančių išteklių gauto vandenilio 
ir kuro elementų prietaikas, pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 135
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) žiedinės ekonomikos technologijas, 
įskaitant novatoriškas technologijas, 
skirtas geresniam atliekų panaudojimui 
medžiagų tikslais siekiant optimizuoti 
ekonomiką ir sumažinti neigiamą poveikį 
biosferai ir jos gebėjimui sekvestruoti 
anglies dioksidą,

Or. en

Pakeitimas 136
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) žemės ūkio sistemų pertvarką 
siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, 
padidinti atsparumą, žemės naudojimo 
efektyvumą ir naudoti reguliuojamąsias 
bei palaikomąsias ekosistemines 
paslaugas, užkirsti kelią dykumėjimui ir 
sumažinti išorės išteklių, įskaitant 
pašarus, pesticidus, trąšas ir 
antimikrobines medžiagas, poreikį.



AM\1211964LT.docx 107/126 PE655.961v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 137
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biomediciną, nanotechnologijas, 
vaistus ir pažangiąsias medžiagas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 138
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biomediciną, nanotechnologijas, 
vaistus ir pažangiąsias medžiagas;

c) biomediciną, nanotechnologijas, 
biotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 139
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) masinės informacinių ir ryšių 
technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje;

v) masinės informacinių ir ryšių 
technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje, 
atsižvelgiant į efektyvų išteklių 
naudojimą, atliekų prevenciją ir 



PE655.961v01-00 108/126 AM\1211964LT.docx

LT

žiediškumą vertės grandinėse;

Or. en

Pakeitimas 140
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas ar maistą, tiekimas 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ar 
vartotojams Europos Sąjungoje ir jų 
atsargų kaupimas atsižvelgiant į efektyvų 
išteklių naudojimą ir strateginių vertės 
grandinių žiediškumą;

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas ar maistą, tiekimas 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ar 
vartotojams Europos Sąjungoje ir jų 
atsargų kaupimas atsižvelgiant į efektyvų 
išteklių naudojimą, išsamų patikrinimą 
aplinkos ir žmogaus teisių srityje, 
strateginių vertės grandinių žiediškumą ir 
su teisės aktais teisės į remontą srityje 
susijusią naujausią raidą bei peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 141
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas ar maistą, tiekimas 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ar 
vartotojams Europos Sąjungoje ir jų 
atsargų kaupimas atsižvelgiant į efektyvų 
išteklių naudojimą ir strateginių vertės 
grandinių žiediškumą;

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją ir žaliavas, tiekimas viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ar 
vartotojams Europos Sąjungoje ir jų 
atsargų kaupimas, išskyrus atvejus, kai 
šioje srityje tau taikomi teisės aktų 
reikalavimai, ir apsirūpinimo maistu 
saugumas atsižvelgiant į poreikį naudoti 
mažiau išteklių ir juos naudoti efektyviau 
ir į strateginių vertės grandinių žiediškumą;

Or. en



AM\1211964LT.docx 109/126 PE655.961v01-00

LT

Pakeitimas 142
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas ar maistą, tiekimas 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ar 
vartotojams Europos Sąjungoje ir jų 
atsargų kaupimas atsižvelgiant į efektyvų 
išteklių naudojimą ir strateginių vertės 
grandinių žiediškumą;

vi) ypač svarbių išteklių, įskaitant 
energiją, žaliavas, maistą ar vaistus, 
tiekimas viešojo sektoriaus subjektams, 
įmonėms ar vartotojams Europos 
Sąjungoje ir jų atsargų kaupimas 
atsižvelgiant į efektyvų išteklių naudojimą, 
atliekų prevenciją ir strateginių vertės 
grandinių žiediškumą;

Or. en

Pakeitimas 143
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui ypač svarbios technologijos ir 
ištekliai, pvz., gynybos ir kosmoso 
sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) Nr. 
428/2009 2 straipsnio 1 punkte.

vii) Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui ypač svarbios technologijos ir 
ištekliai, pvz., kosmoso sektorių, 
kibernetinio saugumo technologijos ir 
dvejopo naudojimo prekės, apibrėžtos 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 2 
straipsnio 1 punkte.

Or. en

Pakeitimas 144
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, gynybos ir kibernetinio saugumo 
sektorius ir į specifinius projektus, 
turinčius faktinį tiesioginį poveikį 
saugumui ypatingos svarbos sektoriuose, 
galutinių gavėjų neturi kontroliuoti trečioji 
valstybė arba trečiosios valstybės subjektai 
ir jų vykdomasis valdymas turi būti 
vykdomas Sąjungoje, kad būtų užtikrintas 
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumas.

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, gynybos ir kibernetinio saugumo 
sektorius ir į specifinius projektus, 
turinčius faktinį tiesioginį poveikį 
saugumui ypatingos svarbos sektoriuose, 
galutinių gavėjų neturi kontroliuoti trečioji 
valstybė arba trečiosios valstybės subjektai 
ir jų vykdomasis valdymas turi būti 
vykdomas Sąjungoje, kad būtų užtikrintas 
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumas. 
Finansinė parama neteikiama, jei 
projektas neatitinka Sąjungos strateginių 
ir ekonominių interesų, pavyzdžiui, 
projektams, kurie padidintų 
priklausomybę nuo pažeidžiamų ar 
nediversifikuotų tiekimo grandinių.

Or. en

Pakeitimas 145
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė gauti finansavimą pagal 
strateginių Europos investicijų politikos 
liniją suteikiama tokiu atveju, jei valstybės 
narės patvirtina ir pademonstruoja 
įsipareigojimą siekti Sąjungos tikslo ir 
pavienių valstybių narių tikslo ne vėliau 
kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą ir jei jos priima ilgalaikę 
strategiją, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
2018/1999 15 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 146
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
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Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nustato visus 
reikiamus reikalavimus, susijusius su 
kitose strateginių Europos investicijų 
linijos srityse veikiančių galutinių gavėjų 
kontrole ir vykdomuoju valdymu ir su 
veiklą pagal tą liniją vykdančių tarpininkų 
kontrole, atsižvelgdama į taikytinus 
viešosios tvarkos arba saugumo 
reikalavimus.

Veikla neatitinka paramospagalšį 
reglamentą reikalavimų, jeigu ji:

a) nedera su siekiamais Paryžiaus 
susitarimo ir Europos žaliojo kurso 
klimato ir aplinkosaugos tikslais, t. y. iki 
2050 m. užtikrinti, kad poveikis klimatui 
būtų neutralus, ir siekiamais pagal 
Reglamentą XXXX/XX (Europos klimato 
teisės aktas) nustatytais tikslais;
b) neatitinka Reglamentu 2020/852 
nustatyto principo „nedaryti reikšmingos 
žalos“.
Valdančioji taryba nustato visus 
reikiamus reikalavimus, susijusius su 
kitose strateginių Europos investicijų 
linijos srityse veikiančių galutinių gavėjų 
kontrole ir vykdomuoju valdymu ir su 
veiklą pagal tą liniją vykdančių 
tarpininkų kontrole, atsižvelgdama į 
taikytinus viešosios tvarkos arba saugumo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 147
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nustato visus reikiamus Valdančioji taryba, glaudžiai 
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reikalavimus, susijusius su kitose 
strateginių Europos investicijų linijos 
srityse veikiančių galutinių gavėjų kontrole 
ir vykdomuoju valdymu ir su veiklą pagal 
tą liniją vykdančių tarpininkų kontrole, 
atsižvelgdama į taikytinus viešosios 
tvarkos arba saugumo reikalavimus.

bendradarbiaudama su patariamąja 
taryba, nustato visus reikiamus 
reikalavimus, susijusius su kitose 
strateginių Europos investicijų linijos 
srityse veikiančių galutinių gavėjų kontrole 
ir vykdomuoju valdymu ir su veiklą pagal 
tą liniją vykdančių tarpininkų kontrole, 
atsižvelgdama į taikytinus viešosios 
tvarkos arba saugumo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 148
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 23 straipsnyje nurodytam 
Investicijų komitetui pasiūlyta finansavimo 
arba investavimo operacija priklauso 
daugiau nei vienai politikos linijai, ji 
priskiriama tai politikos linijai, kuriai 
priklauso jos arba daugumos jos 
paprojekčių pagrindinis tikslas, išskyrus 
atvejus, kai investavimo gairėse nustatyta 
kitaip.

2. Jeigu 23 straipsnyje nurodytam 
Investicijų komitetui pasiūlyta finansavimo 
arba investavimo operacija priklauso 
daugiau nei vienai politikos linijai, turi 
būti atliktas jos patikrinimas taikant 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytus ES 
taksonomijos analizės kriterijus ir ypač 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“. 
Operacija priskiriama tai politikos linijai, 
kuriai priklauso jos arba daugumos jos 
paprojekčių pagrindinis tikslas, išskyrus 
atvejus, kai investavimo gairėse nustatyta 
kitaip.

Or. en

Pakeitimas 149
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Finansavimo ir investavimo 
operacijos turi atlaikyti patikrinimą 
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principu „nedaryti reikšmingos žalos“, 
kaip išdėstyta Reglamento (ES) 2020/852 
17 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 150
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra suderinami su klimato 
politikos tikslais, įskaitant branduolinės 
energijos gamybą ir projektus, kuriuose 
naudojamos svarbios mažo anglies 
dioksido kiekio tarpinės technologijos, 
pvz., gamtinių dujų, anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo, laikomi 
tinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą.  Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 151
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Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užkirstas kelias 
žalingam poveikiui ir užtikrinta kuo 
didesnė nauda klimatui, aplinkai ir 
socialiniam aspektui. Tuo tikslu 
finansavimo prašantys projektų vykdytojai 
pateikia reikiamą informaciją, remdamiesi 
4 dalyje nurodytomis gairėmis. Projektams, 
kurių vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais ir kurie 
neatitinka Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytos ES taksonomijos kriterijų, 
laikomi netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 152
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
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aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais, laikomi 
netinkamais gauti paramą pagal šį 
reglamentą. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
Sąjungos klimato ir aplinkosaugos 
politikos tikslais, laikomi netinkamais gauti 
paramą pagal šį reglamentą. Tais atvejais, 
kai įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimas nebus 
atliekamas, jis turi tai pagrįsti Investicijų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 153
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija parengia tvarumo gaires, 
kurios, laikantis Sąjungos aplinkosaugos ir 
socialinės politikos tikslų ir standartų, 
įskaitant Reglamentą (ES) 2020/852, 
suteikia galimybę:

Or. en

Pakeitimas 154
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

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

4. Komisija parengia tvarumo gaires, 
kurios, laikantis Reglamento (ES) 
2020/852 ir Sąjungos klimato, 
aplinkosaugos ir socialinės politikos tikslų 
ir standartų, suteikia galimybę:

Or. en

Pakeitimas 155
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 156
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) padėti partneriams ir paramos 
gavėjams nustatyti, kaip galima pasiekti ir 
įgyvendinti ES taksonomijos tikslus ir 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“; 

Or. en

Pakeitimas 157
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – į sąnaudų ir 
naudos analizę įtraukti išlaidas, susijusias 
su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą;

a) kalbant apie prisitaikymą prie 
klimato kaitos – užtikrinti atsparumą 
galimam neigiamam klimato kaitos 
poveikiui, atliekant pažeidžiamumo dėl 
klimato kaitos padarinių ir rizikos 
vertinimą, taip pat taikant atitinkamas 
prisitaikymo priemones, o kalbant apie 
klimato kaitos švelninimą – taikant 
transformatyviąją anglies dioksido kainą į 
sąnaudų ir naudos analizę įtraukti išlaidas, 
susijusias su išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, ir teigiamo 
klimato kaitos švelninimo priemonių 
poveikio naudą;

Or. en

Pakeitimas 158
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įtraukti bendrą projektų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo 
komponentams, susijusiems su oru, 
vandeniu, dirvožemiu ir biologine įvairove;

b) minimizuoti projektų poveikį 
pagrindiniams gamtinio kapitalo 
komponentams, susijusiems su oru, 
vandeniu, dirvožemiu ir biologine įvairove;

Or. en

Pakeitimas 159
Ville Niinistö

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įvertinti projektų indėlį siekiant 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslų ir tikslo ne vėliau kaip 
2040 m. pasiekti, kad ŠESD poveikis 



PE655.961v01-00 118/126 AM\1211964LT.docx

LT

Sąjungoje būtų neutralizuotas;

Or. en

Pakeitimas 160
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, pvz., nuo anglių 
priklausomų regionų, kuriems poveikį 
daro struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 161
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinti socialinį projektų poveikį, 
įskaitant poveikį lyčių lygybei, tam tikrų 
vietovių ar gyventojų socialinei įtraukčiai 
ir sričių bei sektorių, kuriems poveikį daro 
struktūrinės problemos, pvz., poreikis 
mažinti ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ekonominiam vystymuisi;

c) įvertinti socialinį projektų poveikį 
tam tikrų vietovių ar gyventojų socialinei 
įtraukčiai ir sričių bei sektorių, kuriems 
poveikį daro struktūrinės problemos, pvz., 
ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo procesas, ekonominiam 
vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 162
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais neutralaus 
poveikio klimatui ir kitais aplinkosaugos 
tikslais, apibrėžtais taikant Reglamentu 
(ES) 2020/852 nustatytą ES taksonomiją, 
ir su principu „nedaryti reikšmingos 
žalos“;

Or. en

Pakeitimas 163
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais;

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais Sąjungos 
klimato ir aplinkosaugos politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 164
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) remiantis moksliškai pagrįstais ir 
per nustatytą laiką pasiektinais tiksliniais 
rodikliais, įskaitant 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos tikslinius rodiklius, 
įvertinti projektų indėlį siekiant užtikrinti 
poveikio klimatui neutralumą;

Or. en
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Pakeitimas 165
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Komisija kartu su įgyvendinančiaisiais 
partneriais siekia užtikrinti, kad tvarios 
infrastruktūros politikos linijai 
naudojama ES garantijos dalis būtų 
paskirstoma siekiant įvairių 1 dalies a 
punkte nurodytų sričių pusiausvyros.

Or. en

Pakeitimas 166
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad bent 80 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją ir bent 
65 proc. investicijų pagal strateginių 
Europos investicijų liniją prisidėtų prie 
Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo. Bent 30 proc. 
investicijų pagal tvarios infrastruktūros 
politikos liniją turi būti prisidedama prie 
2030 m. ES biologinės įvairovės tikslo ir 
tikslinių rodiklių įgyvendinimo. 
Prisidedant prie tų išlaidų tikslų 
atsižvelgiama tik į projektus, tenkinančius 
atitinkamus pagal Reglamentą (ES) 
2020/852 nustatytus techninės analizės 
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kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 167
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 168
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad 100 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją ir 60 proc. 
pagal strateginių Europos investicijų 
liniją prisidėtų prie Sąjungos klimato ir 
aplinkos politikos tikslų įgyvendinimo ir 
atitiktų Reglamentu (ES) 2020/852 
nustatytą ES taksonomiją ir principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“.

Or. en

Pakeitimas 169
Ville Niinistö
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Finansavimo ir investavimo 
operacijoms, vykdomoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją gynybos ir 
kosmoso sektoriuose ir kibernetinio 
saugumo srityje, investavimo gairėse gali 
būti nustatyti apribojimai, susiję su 
intelektinės nuosavybės teisių į ypatingos 
svarbos technologijas ir į Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti būtinas 
technologijas perdavimu ir licencijavimu.

8. Finansavimo ir investavimo 
operacijoms, vykdomoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją kosmoso 
sektoriuje ir kibernetinio saugumo srityje, 
investavimo gairėse gali būti nustatyti 
apribojimai, susiję su intelektinės 
nuosavybės teisių į ypatingos svarbos 
technologijas ir į Sąjungos ir jos valstybių 
narių saugumui užtikrinti būtinas 
technologijas perdavimu ir licencijavimu.

Or. en

Pakeitimas 170
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) atitinka Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytą ES taksonomiją ir 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 171
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda siekti Sąjungos politikos 
tikslų ir yra priskiriamos prie šio 
reglamento II priede išvardytų sričių, 
kuriose pagal atitinkamą politikos liniją 
galima vykdyti finansavimo ir investavimo 
operacijas;

b) padeda siekti Europos žaliojo 
kurso tikslų ir yra priskiriamos prie šio 
reglamento II priede išvardytų sričių, 
kuriose pagal atitinkamą politikos liniją 
galima vykdyti finansavimo ir investavimo 
operacijas;
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Or. en

Pagrindimas

Žaliasis kursas yra naujoji Sąjungos ekonomikos augimo strategija ir joje išvardijama daug 
iniciatyvų ir pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, nesusietų su jokiomis 
lėšomis. Vartojant šią formuluotę taikymo sritis išlieka pakankamai plati, tačiau ji tampa 
aiškesnė ir tikslingesnė.

Pakeitimas 172
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai ir valdančiajai tarybai, 
įsteigtai pagal 20 straipsnį, pataria 
patariamoji taryba.

1. Komisijai ir valdančiajai tarybai, 
įsteigtai pagal 20 straipsnį, pataria 
patariamoji taryba. Jai teikiamos 
Komisijos ir valdančiosios tarybos 
ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 173
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patariamoji taryba siekia užtikrinti 
lyčių pusiausvyrą ir ją sudaro:

2. Patariamąją tarybą sudaro:

Or. en

Pakeitimas 174
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taip pat ne rečiau kaip du kartus 
per metus atskirai organizuojami 
valstybių narių atstovų susitikimai, 
kuriems pirmininkauja Komisija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių atstovai neturėtų priklausyti kitam komitetui nei priklauso įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai.

Pakeitimas 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Patariamoji taryba ir į 6 dalyje 
nurodytus susitikimus susirinkę valstybių 
narių atstovai, gali teikti valdančiajai 
tarybai svarstyti rekomendacijas dėl 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo ir 
veikimo.

7. Patariamoji taryba gali teikti 
valdančiajai tarybai svarstyti 
rekomendacijas dėl programos „InvestEU“ 
įgyvendinimo ir veikimo.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių atstovai neturėtų priklausyti kitam komitetui nei priklauso įgyvendinančiųjų 
partnerių atstovai.

Pakeitimas 176
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato patariamosios tarybos 
veiklos taisykles ir procedūras ir vadovauja 
patariamosios tarybos sekretoriatui. 

Komisija drauge su valstybėmis narėmis 
nustato patariamosios tarybos veiklos 
taisykles ir procedūras ir vadovauja 
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Patariamajai tarybai pateikiami visi 
reikalingi dokumentai ir informacija, kad ji 
galėtų vykdyti savo užduotis.

patariamosios tarybos sekretoriatui. 
Patariamajai tarybai pateikiami visi 
reikalingi dokumentai ir informacija, kad ji 
galėtų vykdyti savo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 177
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos aprašas;

a) siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos aprašas ir aprašas, 
kaip buvo laikomasi Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytos ES taksonomijos ir 
principo „nedaryti reikšmingos žalos“;

Or. en

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų;

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų, visų pirma 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui tikslo remiantis moksliškai 
pagrįstais ir per nustatytą laiką 
pasiektinais tiksliniais rodikliais ir 
Europos žaliojo kurso bei kitų tvarumo 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 179
Michal Wiezik
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų;

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti Europos žaliojo kurso tikslų;

Or. en

Pakeitimas 180
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos aprašas;

d) rinkos nepakankamumo aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Investicijoms į, pavyzdžiui, biologinę įvairovę arba ekosistemas būdingas tiek rinkos 
nepakankamumas, tiek neoptimali investavimo aplinkos padėtis ir jas reikšmingai veikia abu 
šie veiksniai. Tai turėtų atsispindėti suvestinėje ir turėtų būti vertinama dvigubais balais 
vietoj to, kas Komisijos pasiūlyme buvo vertinama vienais balais.


