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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingiems Biudžeto komitetui ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, kurių reikia 
Sąjungai, kad ekonomika vėl pradėtų 
augti ir kad tas augimas būtų ilgalaikis, 
atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 
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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;

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, nekeliant pavojaus 
lygybės tikslams. 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;

 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pagal SESV 8 straipsnį, kuriuo 
įsipareigojama vykdant visus veiksmus 
šalinti nelygybės apraiškas ir skatinti 
laikytis moterų ir vyrų lygybės principo, 
programa „InvestEU“ turėtų padėti 
įgyvendinti Sąjungos lyčių lygybės ir 
moterų lygiateisiškumo propagavimo bei 
įgalinimo politiką. Ypač atsižvelgiant į 
ekonominio sukrėtimo po COVID-19 
pandemijos intensyvumą, kuris, kaip 
prognozuojama, turės neproporcingą 
poveikį moterims, be kita ko, dėl prarastų 
darbo vietų ir neapmokamo priežiūros 
darbo naštos, pagal programą „InvestEU“ 
turėtų būti taikomi lyčių aspekto 
integravimo ir biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principai, 
laikantis 2020 m. kovo 5 d. 2020–2025 m. 
lyčių lygybės strategijos. Šios išlaidos 
turėtų būti tinkamai stebimos, laikantis 
lyčių aspekto integravimo principų, 
naudojant rodiklius ir renkant pagal lytį 
suskirstytus duomenis, kad atliekant 
stebėseną, teikiant ataskaitas ir vertinant 
būtų galima tiksliai įvertinti programos 
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poveikį lyčių lygybei;
Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 4

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 

(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 
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padedama įgyvendinti kitus darnaus 
vystymosi tikslų aspektus;

padedama įgyvendinti kitus darnaus 
vystymosi tikslų aspektus, pvz., lyčių 
lygybę;

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

Pakeitimas 5

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 ar visuomenei, be kita ko, lyčių 
lygybei, darbo rinkos segregacijai, 
lygioms galimybėms ir požiūriui darbe. 
Tokį poveikį turintiems investiciniams 
projektams turėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas pagal gaires, kurias turėtų 
parengti Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su galimais 
įgyvendinančiaisiais partneriais pagal 
programą „InvestEU“. Rengiant tas gaires 
turėtų būti naudojami [Reglamente dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti] 
nustatyti kriterijai, skirti įvertinti, ar 
ekonominė veikla yra tvari aplinkos 
atžvilgiu ir atitinka kitoms Sąjungos 
programoms parengtas gaires. 
Vadovaujantis proporcingumo principu į 
tokias gaires turėtų būti įtrauktos tinkamos 
nuostatos, padedančios vengti 
bereikalingos administracinės naštos, o 
projektams, kurie nesiekia tam tikros 
gairėse nustatytos apimties, neturėtų būti 
taikomas tvarumo patikrinimas. Tais 
atvejais, kai įgyvendinantysis partneris 
nusprendžia, kad tvarumo patikrinimo 
atlikti nereikia, jis turi tai pagrįsti 
„InvestEU“ fondo tikslais įsteigtam 
Investicijų komitetui. Su klimato ir kitų 
aplinkosaugos tikslų siekimu 
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reikalavimų; nesuderinamos operacijos, kurios 
neatitinka ES taksonomijoje apibrėžtų 
kriterijų ir principo „nedaryti didelės 
žalos“, visų pirma su iškastinio kuro 
gamyba, perdirbimu, platinimu, 
sandėliavimu, transportavimu ar 
deginimu susijusi veikla, turėtų būti 
laikomos neatitinkančiomis pagal šį 
reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų. Klimato kaita ir aplinkos 
būklės blogėjimas daro neproporcingai 
didelį poveikį moterims, tačiau moterims 
nepakankamai atstovaujama priimant 
sprendimus dėl klimato kaitos švelninimo 
politikos. Turime užtikrinti, kad moterys ir 
kitos pažeidžiamos grupės būtų įtrauktos į 
visų lygių sprendimų priėmimo procesus 
nacionaliniu ir ES lygmenimis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
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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;

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. Geresnė lyčių 
pusiausvyra finansuojant pradedančiąsias 
įmones ir inovacijas padės atrasti 
geresnius talentus ir idėjas. Mažiau nei 1 
% rizikos kapitalo fondų valdo moterys, o 
moterų pradedančiųjų verslininkių 
procentinė dalis visų rūšių įmonėse yra 
gerokai mažesnė už vidurkį;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 
26 d. diskusijoms skirtame Komisijos 

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

dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 
Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines paslaugas. Investicijos į 
socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 
žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 
taip pat į pastangas pažeidžiamas 
gyventojų grupes integruoti į visuomenę 
gali padidinti ekonomines galimybes, ypač 
jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą, jų 
kvalifikacijos kėlimą ir verslumo ugdymą, 
remti, inter alia, regionuose, kurie 
priklauso nuo daug anglies dioksido 
išskiriančios ekonomikos ir kuriuose 
pasijus struktūrinio perėjimo prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos pasekmės, ir užimtumo 
galimybėms skaitmeninei ateičiai itin 
svarbiuose sektoriuose skatinti. Šiuo 
fondu turėtų būti naudojamasi remiant 
projektus, kurie daro teigiamą socialinį 
poveikį, be kita ko, skatindami kartų 
tarpusavio supratimą, ir gerinant socialinę 
įtrauktį padedant visuose regionuose 
didinti užimtumą, visų pirma 
nekvalifikuotų darbuotojų, ilgalaikių 
bedarbių ir nepakankamai užimtų asmenų 
užimtumą, taip pat skatinant lyčių lygybę 
šalinant darbo rinkos segregaciją, 
naikinant moterų ir vyrų užimtumo ir 
darbo užmokesčio lygio bei pensijų dydžio 
atotrūkį, skatinant profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, lygias galimybes ir 
požiūrį darbe, nediskriminavimą, 
prieinamumą, kartų solidarumą, gerinant 
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
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sektorių, aprūpinimą socialiniu būstu, 
sprendžiant benamystės problemas, 
skatinant skaitmeninę įtrauktį, 
bendruomenių vystymąsi, didinant jaunimo 
vaidmenį ir vietą visuomenėje ir 
apsaugant pažeidžiamas grupes, įskaitant 
trečiųjų valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama. Šiame procese itin svarbios turėtų 
būti socialinės inovacijos ir socialinė 
ekonomika;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) COVID-19 pandemijos protrūkis 
parodė, kad neformalioji ir formalioji 
priežiūra, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir 
vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą, bet ja 
neapsiribojant, yra vertinga visuomeninė 
gėrybė, tačiau ji daro didelį poveikį 
šeimoms ir neproporcingai veikia moteris. 
Siekiant skatinti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat 
apskritai ekonomiką, pagal programą 
„InvestEU“ turėtų būti remiamas 
priežiūros infrastruktūros ir paslaugų 
plėtojimas ir turėtų būti renkama 
informacija apie naujoviškus priežiūros 
teikimo metodus ir tokie metodai 
skatinami, atkreipiant į juos nacionalinių 
valdžios institucijų ir ES dėmesį;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) parama pažeidžiamiems asmenims 
ir jų integracija gali duoti ekonominės, 
visuomeninės ir asmeninės naudos 
Sąjungai ir valstybėms narėms. Per visą 
COVID-19 izoliacijos laikotarpį pastebėta, 
kad visoje Sąjungoje padaugėjo smurto 
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šeimoje atvejų. Siekiant spręsti smurto 
šeimoje ir smurto poveikio moterims ir 
vyrams problemą ES ir valstybėse narėse, 
pagal programą „InvestEU“ turėtų būti 
remiamas būtinos infrastruktūros, 
įskaitant prieglaudas ir pagalbos linijas 
smurto aukoms, plėtojimas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) COVID-19 pandemijos sukeltos 
ekonominės krizės sąlygomis išteklių 
paskirstymas rinkoje nėra iki galo 
veiksmingas, o numanoma rizika labai 
kenkia privačių investicijų srautui. 
Tokiomis aplinkybėmis svarbi programos 
„InvestEU“ funkcija – mažinti projektų 
riziką siekiant pritraukti privačių lėšų – yra 
ypač vertinga ir turėtų būti sustiprinta, 
inter alia, siekiant šalinti asimetriško 
atsigavimo riziką. Šiuo atžvilgiu ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas paramai 
MVĮ, ypač MVĮ, kurioms vadovauja 
moterys, kurios dažnai susiduria su 
išskirtiniais sunkumais, siekdamos gauti 
reikiamą finansavimą iš finansavimo 
mechanizmų ir institucijų, ir kurioms 
gaivinimo etapu reikės didelės paramos. 
Pagal programą „InvestEU“ turėtų būti 
galima atsigavimo etape teikti be galo 
reikalingą paramą įmonėms ir kartu 
užtikrinti, kad investuotojai didelį dėmesį 
skirtų Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams, pvz., 
Europos žaliajam kursui, Europos žaliojo 
kurso investicijų planui, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijai, 
Lyčių lygybės strategijai ir iniciatyvai 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“. Dėl to turėtų 
smarkiai padidėti Europos investicijų 
banko grupės, nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ir kitų 
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įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) turėtų būti nustatyta „InvestEU“ 
fondo valdymo struktūra, kurios funkcija 
turėtų atitikti vienintelį tikslą – užtikrinti 
tinkamą ES garantijos naudojimą, kartu 
garantuojant investicinių sprendimų 
politinį nepriklausomumą. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti patariamoji taryba, 
valdančioji taryba ir visiškai 
nepriklausomas Investicijų komitetas. 
Nustatant bendrą valdymo struktūrą ir 
kiekvieno komiteto sudėtį turėtų būti 
užtikrinta lyčių pusiausvyra, numatant, 
kad bent 40 proc. dalyvių atstovautų 
nepakankamai atstovaujamai lyčiai, 
Valdymo struktūra neturėtų perimti EIB 
grupės ar kitų įgyvendinančiųjų partnerių 
sprendimų priėmimo įgaliojimų ar jiems 
trukdyti, arba pakeisti atitinkamų jų 
valdymo organų;

Pakeitimas 14

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. 

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

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

Pakeitimas 15

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 

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos socialinio atsparumo, 
įtraukumo ir inovatyvumo;

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretūs programos „InvestEU“ 
tikslai:

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės skaitmeninimą;

b) mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
skaitmeninimo politikos linija apima 
mokslinių tyrimų, produktų kūrimo ir 
inovacijų veiklą, technologijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų perkėlimą į rinką rinkos 
varomosioms jėgoms ir įmonių 
bendradarbiavimui paremti, novatoriškų 
sprendimų demonstravimą bei diegimą ir 
paramą novatoriškų įmonių veiklai plėsti, 
taip pat Sąjungos pramonės skaitmeninimą, 
deramai atsižvelgiant į vyrų ir moterų 
skaitmeninių įgūdžių skirtumą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

politikos linija apima mikrofinansavimą, 
socialinių įmonių finansavimą ir socialinę 
ekonomiką bei priemones, kuriomis 
skatinama ir integruojama lyčių lygybė, ir 
lygiateisis moterų dalyvavimui 
ekonomikoje, visų pirma kuriant darbo 
vietas, siekiant panaikinti vyrų ir moterų 
priežiūros veiklos skirtumus gerinant 
kokybiškų priežiūros paslaugų 
prieinamumą ir įperkamumą, 
pasinaudojant ESF +, ERPF, 
„InvestEU“, EŽŪFKP, taip pat ir 
visuomenėje 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 ir vaikų 
priežiūrą, ypač vienišų tėvų, neįgaliųjų 
priežiūrą, įtrauktį ir prieinamumą, 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros priemones, socialiniu tikslu 
vykdomą kultūrinę veiklą, skatinant kartų 
tarpusavio supratimą, remti pažeidžiamų 
asmenų, įskaitant neįgaliuosius, vienišus 
tėvus, nepalankioje socialinėje ir 
ekonominėje padėtyje esančius asmenis, 
moteris, smurto dėl lyties aukas ir (arba) 
jį išgyvenusius asmenis, LGBTI asmenis, 
etnines mažumas, romus, trečiųjų 
valstybių piliečius, integraciją ir 
prieglaudas ir pagalbos linijas smurto 
aukoms, ypatingą dėmesį skiriant kaimo, 
kalnuotiems, atokiausiems ir mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas 21

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, 

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
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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;

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; šie ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektai turi turėti 
integruotą lyčių aspektą ir užtikrinti, kad 
įgyvendinant šias infrastruktūras nebūtų 
jokio šališkumo.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 23

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 

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 
jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei, įskaitant neigiamą poveikį 
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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.

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

Pakeitimas 24

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 darbo 
rinkoje, tam tikrų vietovių ar gyventojų 
socialinei įtraukčiai ir sričių bei sektorių, 
kuriems poveikį daro struktūrinės 
problemos, pvz., poreikis mažinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, ekonominiam vystymuisi;

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. kurie yra suderinami su lyčių 
lygybės, biudžeto sudarymo atsižvelgiant į 
lyčių aspektą ir lyčių integravimo principo 
gairėmis;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Patariamoji taryba užtikrina lyčių 
pusiausvyrą, numatydama, kad ne mažiau 
kaip 40 proc. dalyvių atstovautų 
nepakankamai atstovaujamai lyčiai. Šią 
tarybą sudaro:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiama „InvestEU“ programos 
valdančioji taryba. Ją sudaro keturi 
Komisijos atstovai, trys EIB grupės 
atstovai, du kitų (ne EIB grupės) 
įgyvendinančiųjų partnerių atstovai ir 
vienas Europos Parlamento paskirtas 
balsavimo teisės neturintis ekspertas. Tas 
Europos Parlamento paskirtas balsavimo 
teisės neturintis ekspertas nesiekia gauti 
nurodymų iš Sąjungos institucijų, įstaigų, 
organų ar agentūrų, kurios nors valstybės 
narės vyriausybės ar kitų viešųjų ar 

1. Įsteigiama „InvestEU“ programos 
valdančioji taryba. Ją sudaro keturi 
Komisijos atstovai, trys EIB grupės 
atstovai, du kitų (ne EIB grupės) 
įgyvendinančiųjų partnerių atstovai ir 
vienas Europos Parlamento paskirtas 
balsavimo teisės neturintis ekspertas ir ji 
užtikrina, kad visos Valdančiosios tarybos 
sudėtis būtų subalansuota lyčių požiūriu. 
Tas Europos Parlamento paskirtas 
balsavimo teisės neturintis ekspertas 
nesiekia gauti nurodymų iš Sąjungos 
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privačiųjų įstaigų, nesivadovauja jų 
nurodymais ir veiklą vykdo visiškai 
nepriklausomai. Tas ekspertas savo 
pareigas vykdo nešališkai ir 
atsižvelgdamas į „InvestEU“ fondo 
interesus.

institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, 
kurios nors valstybės narės vyriausybės ar 
kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų, 
nesivadovauja jų nurodymais ir veiklą 
vykdo visiškai nepriklausomai. Tas 
ekspertas savo pareigas vykdo nešališkai ir 
atsižvelgdamas į „InvestEU“ fondo 
interesus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atlieka patikrą, kad 
patvirtintų, jog įgyvendinančiųjų partnerių, 
išskyrus EIB, siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos atitinka Sąjungos 
teisę ir politiką.

1. Komisija atlieka patikrą, kad 
patvirtintų, jog įgyvendinančiųjų partnerių, 
išskyrus EIB, siūlomos finansavimo ir 
investavimo operacijos atitinka Sąjungos 
teisę ir politiką, įskaitant lyčių lygybės 
principą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekiant užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą, Investicijų komitetas turėtų 
būti įsipareigojęs patvirtinti strategijas ir 
procedūras, skirtas lyčių pusiausvyrai 
komitete užtikrinti.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje 

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje 
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nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti III priede.

nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti III priede. Jie turėtų 
atspindėti duomenis, kuriuose 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, ir turėtų būti 
rengiami atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai 
tik įmanoma, ir jais turėtų būti remiamasi 
atliekant poveikio lytims vertinimus. 
Tokiu būdu stebėsena taip pat bus 
nagrinėjami skirtumų moterų 
dominuojamuose sektoriuose ir lygių 
galimybių bei vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus darbo rinkoje klausimai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 punkto d papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sveikatos ir ilgalaike priežiūra, 
įskaitant klinikas, ligonines, pirminę 
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir 
bendruomeninę globą;

iii) sveikatos, vaiko ir ilgalaike 
priežiūra, įskaitant viešuosius ir privačius 
dienos stacionarus, klinikas, ligonines, 
pirminę sveikatos priežiūrą, priežiūrą 
namuose ir bendruomeninę globą;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) priemonėmis, kuriomis skatinama 
užtikrinti lyčių lygybę;

g) priemonėmis, kuriomis skatinama 
užtikrinti lyčių lygybę, įskaitant moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pažeidžiamų žmonių, įskaitant h) pažeidžiamų asmenų, įskaitant 
neįgaliuosius, LGBTI+ asmenis ir trečiųjų 
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trečiųjų šalių piliečius, integracija; šalių piliečius, integracija;


