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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į 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 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 

(1) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Dėl būtinų koronaviruso 
plitimo stabdymo priemonių ekonominė 
veikla ES labai sumažėjo. Numatoma, kad 
ES BVP sumažėjimas 2020 m. sieks 
maždaug 8,3 proc. – daug daugiau nei per 
2009 m. finansų krizę. Tačiau 
makroekonominio sukrėtimo stiprumo kol 
kas neįmanoma tiksliai nustatyti. Be to, 
COVID-19 pandemijos poveikis Europos 
valstybėse yra nevienodas – tam tikri 
regionai nukentėjo labiau, todėl juose 
labiau tikėtinas rinkos nepakankamumas, 
taip pat didelį poveikį patyrė tam tikri 
pramonės sektoriai, kurie daro didžiulį 
poveikį ekonomikos augimui ir 
užimtumui. 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. Be to, COVID-19 pandemija 
aiškiai parodė, kad tradicinės verslo 
modelių vertės kūrimo ir vertės teikimo 
funkcijos yra labai silpnos ir kad 
perėjimas prie tvarios ir skaitmeninės 
gamybos paradigmos yra strateginis 
prioritetas, kad Sąjunga ateityje galėtų 
būti pasaulinė lyderė. Šias silpnąsias 
vietas reikia stiprinti, visų pirma kiek tai 
susiję su mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis (MVĮ), startuolių 
ekosistemomis ir labai mažomis įmonėmis 
pat kad padidėtų visos ekonomikos 
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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;

atsparumas, be kita ko, vykdant 
ekonomikos skaitmeninimą ir pasitelkiant 
sanglaudą ir tvarumą, 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, 
MVĮ ir startuolių srityse, ir į būtinybę 
spręsti tokius esminius visuomenės 
uždavinius kaip tvarumas ar visuomenės 
senėjimas. Todėl, siekiant įgyvendinti 
Sąjungos politikos tikslus ir remti greitą, 
įtraukų, tvarų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą projektams, kuriuos kitu atveju 
būtų sudėtinga finansuoti ir kurie 
Europos piliečiams suteikia ilgalaikės 
naudos aplinkos ir visuomenės požiūriu, 
pavyzdžiui, kuriant kokybiškas darbo 
vietas ir viešąją infrastruktūrą bei ieškant 
kitų tvarių COVID-19 krizės sprendimo 
būdų. Todėl itin svarbu atrinkti ir remti 
projektus, užtikrinančius faktinį 
papildomumą ir kokybę, vengti 
dubliavimo ir kitų šaltinių išstūmimo ir 
spręsti rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir visoje Sąjungoje mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose, 
tokiu būdu užkertant kelią esamos 
ekonominės nelygybės tarp valstybių 
narių įsitvirtinimui ar padidėjimui;

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją ir 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
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) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų, 
kuriomis siekiama baigti kurti bendrąją 
rinką ir skatinti tvarų integracinį augimą 
bei darbo vietų kūrimą, pvz., 2010 m. kovo 
3 d. Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. Kapitalo 
rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą, 
2018 m. gegužės 22 d. Naująją Europos 
kultūros darbotvarkę, 2016 m. lapkričio 
30 d. dokumentų rinkinį „Švari energija 
visiems europiečiams“, 2015 m. gruodžio 
2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“, 
2016 m. liepos 20 d. komunikatą „Europos 
mažataršio judumo strategija“, 2016 m. 
lapkričio 30 d. Europos gynybos veiksmų 
planą, 2017 m. birželio 7 d. komunikatą 
„Pradeda veikti Europos gynybos fondas“, 
2016 m. spalio 26 d. Europos kosmoso 
strategiją, 2017 m. gruodžio 13 d. 
Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio, 2019 m. gruodžio 
11 d. Europos žaliąjį kursą, 2020 m. sausio 
14 d. Europos žaliojo kurso investicijų 
planą, 2020 m. sausio 14 d. iniciatyvą 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, 2020 m. vasario 
19 d. Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją, duomenų strategiją ir 
komunikatą dėl dirbtinio intelekto, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją, 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją, 2020 
m. gegužės 20 d. ES 2030 m. biologinės 
įvairovės strategiją ir 2020 m. kovo 4 d. 
Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema. „InvestEU“ 
fondas turėtų padėti išnaudoti ir sustiprinti 
šių viena kitą papildančių strategijų 
sinergiją, teikdamas paramą investicijoms 
ir galimybes gauti finansavimą;
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Pakeitimas 3
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 investicijų dinamikos tiek į augimą 
nukreiptų, tiek privataus kapitalo 
investicijų aspektu. Jis turėtų padidinti 
Sąjungos konkurencingumą, socialinę bei 
ekonominę konvergenciją, sanglaudą, 
atsparumą ir ilgalaikį ekonomikos 
augimą, 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 didelį augimo 
potencialą turintiems partneriams 
pagrindiniuose strateginiuose sektoriuose 
ir tinklų, branduolių ir skaitmeninių 
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inovacijų centrų plėtrą visuose ES 
regionuose skatinantiems projektams, taip 
pat tarpvalstybiniams projektams;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
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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;

susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – ne mažiau kaip 30 proc. 
Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 
tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad pagal 
programą „InvestEU“ įgyvendinamais 
veiksmais ne mažiau kaip 30 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;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų ekonomikos ir užimtumo augimą, 
konkurencingumą ir konvergenciją ir 
sustabdė darbo vietų kūrimą. Be to, tai 
kelia disbalanso įsitvirtinimo riziką ir daro 
ilgalaikį poveikį regionų plėtrai ir 
Sąjungos konvergencijai ir sanglaudai, 
kuris ypač pastebimas skaitmeninės 
infrastruktūros srityje. Labai svarbu teikti 
paramą spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio užtikrinimui visuose 
Sąjungos kaimo ir miesto regionuose, 
teikti paramą skaitmeninėms 
pradedančiosioms įmonėms ir 
novatoriškoms MVĮ, kad jos galėtų geriau 
konkuruoti ir plėstis, ir spartinti visos 
ekonomikos skaitmeninę pertvarką, 
siekiant padidinti tiek ilgalaikį 
konkurencingumą, tiek Sąjungos 
ekonomikos atsparumą. Didelės 
investicijos į inovacijų ekosistemas, 
skirtas technologiniam verslumo ugdymui 
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reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia 
papildomų investicijų. Siekiant kuo labiau 
padidinti Sąjungos finansavimo paramos 
poveikį ir pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes saugai ir saugumui, 
investiciniai projektai, kuriems teikiama 
Sąjungos parama, turėtų apimti 
infrastruktūros atsparumo didinimo 
priemones, įskaitant jos techninę priežiūrą 
ir saugą, ir jais turėtų būti atsižvelgiama į 
piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

ir startuolių plėtrai, taip pat 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, 
įskaitant esmines investicijas į pastatų 
sektoriaus renovaciją ir novatoriškų 
sprendimų integravimą, kad būtų 
pasiektas anglies dioksido poveikio 
neutralumo tikslas ir sukurti labai 
efektyviai energiją vartojantį ir neutralaus 
poveikio klimatui pastatų sektorių. 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, jūrų infrastruktūrą, 
kosmoso infrastruktūrą ir skaitmeninę 
infrastruktūrą. Vykdant programą 
„InvestEU“ pirmenybę reikėtų teikti 
sritims, kuriose visoje Sąjungoje 
investuojama nepakankamai. 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 sąveiką 
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, kosmosą, tiek orbitoje, tiek 
žemės paviršiuje, bei kitus ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus saugumo 
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komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Pakeitimas 7
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 
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 bendros 
investicijos Sąjungoje didėjo, investicijos 
kiekviename regione buvo netolygios – 
manoma, kad ši tendencija paspartės nuo 
pandemijos labiau nukentėjusiuose 
regionuose. be to, investicijos į 
rizikingesnę veiklą, pvz., mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, vis dar buvo 
nepakankamos ir manoma, kad šiuo metu 
dėl krizės jų lygis visai nukrito. Moksliniai 
tyrimai ir inovacijos atliks svarbų 
vaidmenį įveikiant krizę, stiprinant 
Sąjungos atsparumą, kad ji galėtų spręsti 
būsimus uždavinius, ir kuriant Sąjungos 
politikai įgyvendinti ir tikslams pasiekti 
būtinas technologijas. Įgyvendindamos 
strategiją „Europa 2020“ valstybės narės 
susitarė iki 2020 m. į mokslinius tyrimus 
ir inovacijas investuoti bent 3 proc. BVP. 
Tačiau tas tikslas kol kas dar pasiektas. 
Todėl, „InvestEU“ fondas turėtų iš esmės 
padėti didinti viešąsias ir privačias 
investicijas į MTI valstybėse narėse, taip 
padedant pasiekti bendrą bent 3 proc. 
Sąjungos BVP investicijų į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas lygį. Kad šis tikslas 
būtų pasiektas, valstybės narės ir 
privatusis sektorius turi papildyti 
„InvestEU“ fondą savo sustiprintais 
investiciniais veiksmais mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityse, 
kad išvengtų nepakankamo investavimo į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kas 
kenkia Sąjungos pramonės ir ekonomikos 
konkurencingumui bei jos piliečių 
gyvenimo kokybei. „InvestEU“ fondas taip 
pat turėtų teikti tinkamus finansinius 
produktus, kurie apimtų įvairius inovacijų 
ciklo etapus ir būtų skirti įvairiems 
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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 sąveiką 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;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) turizmas, visų pirma 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
sektorius, yra svarbi Sąjungos ekonomikos 
sritis, nes kartu su kelionių sektoriumi jis 
tiesiogiai sukuria 3,9 proc. Sąjungos BVP 
ir jame dirba 5,1 proc. visos Sąjungos 
darbuotojų, o daugelis jų dirba labai 
mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
ir šeimos verslo įmonėse, kuriose dirba 
daug moterų, jaunimo, sezoninių 
darbuotojų ir pažeidžiamoje padėtyje 
esančių asmenų. Dėl COVID-19 
pandemijos turizmo sektoriaus 
sumažėjimas buvo ypač didelis, teko dideli 
pajamų nuostoliai viešbučiams, 
restoranams, kelionių organizatoriams, 
kelionių agentūroms ir tolimojo 
susisiekimo geležinkeliams, kruizams ir 
oro transporto bendrovėms. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie 
ilgalaikio jo konkurencingumo stiprinimo 
ir vystomas tvarus turizmo sektorius, 
remiant operacijas, skatinančias tvarų, 
saugų, teisingą, novatorišką ir skaitmeninį 
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to sektoriaus gaivinimą;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
remti investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įgyvendinant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą ir siekiant naujos Europos 
įgūdžių darbotvarkės, kuria siekiama 
tvaraus konkurencingumo, socialinio 
sąžiningumo ir atsparumo, tikslų, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą, 
kvalifikacijos kėlimą ir prisitaikymą prie 
kintančių darbo vietų, 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 
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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;

padėdami visuose regionuose didinti 
užimtumą, visų pirma nekvalifikuotų ir 
žemos kvalifikacijos darbuotojų ir 
ilgalaikių bedarbių, taip pat gerinti padėtį 
tokiose srityse kaip lyčių lygybė, lygios 
galimybės, nediskriminavimas – įskaitant 
užimtumo formas, padedančias derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą bei geriau 
paskirstyti priežiūros pareigas – 
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;

Pakeitimas 10
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 

(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 
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infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
sveikatos priežiūrą ir būstą, deficitas 
sudarys ne mažiau kaip 1,5 trln. EUR. Tai 
signalizuoja, kad reikalinga parama, taip 
pat ir Sąjungos lygmeniu. Todėl, siekiant 
remti socialinės rinkos vertės grandinės 
plėtojimą ir Sąjungos atsparumo didinimą, 
turėtų būti pasitelkiama kolektyvinė 
viešojo, komercinio ir filantropinio 
kapitalo galia, taip pat fondų ir 
alternatyvaus finansavimo teikėjų, pvz., 
etiškų, socialinių ir tvarių subjektų, 
parama;

infrastruktūrą skatinimas“, nustatyta, kad 
2018–2030 m. laikotarpiu bendras 
investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, įskaitant švietimą, mokymą, 
įgūdžių ugdymą, sveikatos priežiūrą ir 
būstą, deficitas sudarys ne mažiau kaip 
1,5 trln. EUR. Tai rodo, kad reikalinga 
parama, taip pat ir Sąjungos lygmeniu. 
Todėl, siekiant remti socialinės rinkos 
vertės grandinės plėtojimą ir Sąjungos 
atsparumo didinimą, turėtų būti 
pasitelkiama kolektyvinė viešojo, 
komercinio ir filantropinio kapitalo galia, 
taip pat fondų ir alternatyvaus finansavimo 
teikėjų, pvz., etiškų, socialinių ir tvarių 
subjektų, parama;

Pakeitimas 11
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 

(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 „InvestEU“ 
fondo funkcija – mažinti projektų riziką 
siekiant pritraukti privačių lėšų – yra ypač 
vertinga ir turėtų būti sustiprinta, inter alia, 
siekiant šalinti asimetriško atsigavimo 
riziką. Pagal programą „InvestEU“ turėtų 
būti galima atsigavimo etape teikti be galo 
reikalingą paramą įmonėms, visų pirma 
MVĮ ir labai mažoms įmonėms, ir kartu 
užtikrinti, kad investuotojai didelį dėmesį 
skirtų Sąjungos vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiams politikos prioritetams ir 
Sąjungos teisės aktų, pvz., Europos žaliojo 
kurso, Europos žaliojo kurso investicijų 
plano, Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. 2020/8521a, Europos 
klimato teisės akto, Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategijos, Europos 
duomenų strategijos, Baltosios knygos dėl 
dirbtinio intelekto, naujos Europos 
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rizikos prisiėmimo pajėgumai, padedantys 
remti ekonomikos atgaivinimą;

pramonės strategijos ir jos ekosisteminio 
požiūrio, MVĮ strategijos, programos 
„Europos Horizontas“ užmojų, 
iniciatyvos „Renovacijos banga“,Europos 
socialinių teisių ramsčio ir iniciatyvos 
„Tvirta socialinė Europa teisingai 
pertvarkai užtikrinti“, įgyvendinimui. Dėl 
to turėtų smarkiai padidėti Europos 
investicijų banko grupės, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ir kitų 
įgyvendinančiųjų partnerių rizikos 
prisiėmimo pajėgumai, padedantys remti 
ekonomikos atgaivinimą;

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 2020/2013 dėl aplinkos ir klimato 
politikos programos (LIFE) įsteigimo ir 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2019/2088 (OL L 198, 2013 12 20, 
p. 13).

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 
spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
visos ekonomikos atsparumą. Tik atspari, t. 
y. skaitmenizuota, novatoriška ir tvari 
aplinkos atžvilgiu, gebanti įveikti 
visuomeninius ir ekonominius sukrėtimus 
ir išsauganti visuomenės ir ateities kartų 
gerovę, Europos ekonomika, taip pat 
įtrauki ir integracinė Europos ekonomika 
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gali išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas 
sąlygas atsižvelgiant ir į labiausiai 
nukentėjusių valstybių narių interesus;

Pakeitimas 13
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: svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į 
sveikatos krizes pajėgumų ir civilinės 
saugos sistemos stiprinimo; ypatingos 
svarbos fizinės arba virtualios 
infrastruktūros; iii) tos infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimo ir tokių pačių 
paslaugų teikimo; 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, 

(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, vadovaujantis naujoje 
Europos pramonės strategijoje, skirtoje 
žaliajai ir skaitmeninei Europai, 
aprašytais prioritetais ir pramonės 
ekosistemomis grindžiamu vystymosi 
modeliu. Šia linija taip pat turėtų būti 
didinamas valstybių narių ekonomikos 
konkurencingumas, įskaitant poreikį 
atkurti valstybių narių gamybos 
pajėgumus ir vykdyti į ateitį orientuotas 
investicijas, skatinančias verslumą ir 
darbo vietų kūrimą, taip pat didinamas 
atsparumas, 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. 
Strateginės svarbos sritys yra: i) ypač 
svarbių sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas, vaistų, medicinos prietaisų, 
medicinos reikmenų ir apsaugos 
priemonių tvari ir etiška gamyba ir 
kaupimas, ir reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas remiantis plataus produktų, 
kurie yra gyvybiškai svarbūs ekstremalių 
sveikatai situacijų atveju, prieinamumo ir 



AD\1214550LT.docx 17/40 PE655.653v02-00

LT

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

įperkamumo principais; ii) ypatingos 
svarbos fizinė arba virtuali infrastruktūra; 
iii) tos infrastruktūros infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų žinių, prekių, technologijų tiekimas 
ir paslaugų teikimas; iv) bazinės didelio 
poveikio, transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš 
esmės keičiančios inovacijos, į kurias 
investuoti yra strategiškai svarbu Sąjungos 
ekonomikai bei tvarios ir novatoriškos 
pramonės ateičiai, įskaitant įskaitant 
gigabitinį junglumą, dirbtinį intelektą, 
blokų grandinės ir paskirstytojo registro 
technologijas, programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio ir debesijos technologijas, našiąją 
kompiuteriją, kibernetinį saugumą, 
kvantines technologijas, fotoniką, 
pramonines biotechnologijas, 
atsinaujinančių išteklių energijos ir kitų 
rūšių energijos technologijas, padedančias 
iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralumą, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant tvarias baterijas, 
darniojo transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, pvz., plieno 
gamybą neišmetant anglies dioksido, per 
pramoninius procesus susidarančio 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
infrastruktūrą, bioenergijos gamyklas ir 
gamybos įrenginius, padedančius vykdyti 
energetikos pertvarką, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas, kosmoso sistemas ir 
technologijas, įskaitant ypatingos svarbos 
kosmoso komponentus, taip pat kosmoso 
paslaugas ir taikomąsias programas; v) 
masinės informacinių ir ryšių technologijų 
komponentų ir prietaisų perdirbimo ir 
gamybos objektai Sąjungoje; vi) ypač 
svarbių išteklių tiekimo viešojo sektoriaus 
subjektams, įmonėms ir vartotojams 
Sąjungoje; vii) tiekimo grandinės ir 
atsparumas tiekimo sukrėtimams; viii) 
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui 
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ypač svarbios technologijos, ištekliai ir 
prietaikos, pvz., saugumo ir gynybos bei 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijos, įskaitant 5G tinklo 
saugumą ir dvejopo naudojimo prekės, 
apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte ar 
vėlesnėse šio reglamento redakcijose. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė turėtų 
būti valstybėje narėje, neturėti 
patronuojamųjų įmonių, nevykdančių 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų Sąjungos 
sąrašą 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 Sąjungos vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo.

Pakeitimas 14
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, kurie nekelia grėsmės Sąjungos 
saugumo ir gynybos interesams ir kuriems 
reikėtų ilgalaikių investicijų arba kuriems 
taikomas tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmas. Be to, pagal 
strateginių Europos investicijų liniją visų 
pirma turėtų būti galima remti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus, 
kurie atitinka Sąjungos klimato srities ir 
aplinkos apsaugos tikslus. Tačiau 
finansinė parama neturėtų būti teikiama 
projektams neatitinkantiems Sąjungos 
strateginių ir ekonominių interesų, 
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pavyzdžiui, projektams, kurie padidintų 
priklausomybę nuo pažeidžiamų ar 
nediversifikuotų tiekimo grandinių; 
Strateginių Europos investicijų linija taip 
pat turėtų būti remiamas strateginis 
pramonės partnerių ir mokslinių tyrimų 
srities dalyvių bendradarbiavimas. Tokia 
parama sustiprins programų „InvestEU“ 
ir „Europos horizontas“ sąveiką;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) dėl pasaulinio COVID-19 
protrūkio, jo poveikio žmonių gyvenimui, 
poveikio tiekimo grandinėms ir tam tikrų 
silpnų vietų atsiradimo būtina įtraukti 
strateginę Europos investicijų liniją. Ja 
turėtų būti skatinamas tvarus ekonomikos 
atsigavimas ir didinamas atsparumas, 
įskaitant galimybę teikti pirmenybę 
techninės paramos ir pagalbos skyrimui 
nepakankamai išsivysčiusiems regionams, 
kartu užtikrinant griežtą visų „InvestEU“ 
fondo lėšomis remiamų investicijų 
papildomumą. Dėl šios priežasties svarbu, 
kad Sąjungos finansavimo iš „InvestEU“ 
fondo, visų pirma strateginės Europos 
investicijų linijos ir pagal ką nustatytų 
strateginių prioritetų, matomumas būtų 
užtikrintas vykdant veiksmingą 
komunikaciją, pabrėžiant Sąjungos 
finansuojamus veiksmus ir rezultatus, kad 
„InvestEU“ fondo teikiama Sąjungos 
pridėtinė vertė būtų tinkamai skatinama 
kaip ekonomikos atsigavimo dalis;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

turėtų būti teikiama parama teisingos 
pertvarkos regionams naudingų tvarių 
investicijų, visų pirma energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos srityse, skatinimui finansuoti, 
taip pat galimybė atitinkamiems 
regionams pasinaudoti tiksline technine 
pagalba per „InvestEU“ fondą;

Pakeitimas 17
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 

(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 
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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;

lėšas be „InvestEU“ fondo paramos.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(59) vykdant „InvestEU“ fondo veiklą ir 
siekiant pašalinti rinkos nepakankamumą 
priemonės paklausos srityje, reikia plėsti 
techninę pagalbą ir teikti paramą projektų 
plėtojimui ir investicinių pasiūlymų 
rengimui, visų pirma valstybėse narėse ir 
regionuose, kuriuose nėra nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar 
techninių žinių pasiūlymams rengti ir 
investavimo platformoms kurti bei 
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 MVĮ ir kitiems 
subjektams, įskaitant bendruomenes ir 
vietos valdžios institucijas, gauti 
finansavimą ir išnaudoti visą savo 
potencialą, taip pat turėtų apimti techninę 
pagalbą, visų pirma valstybėms narėms, 
kurių finansų ekosistemos yra silpnos. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
administracinės naštos mažinimui, visų 
pirma MVĮ. Be to, konsultavimo parama 
siekiama sukurti sąlygas, kad būtų 
didinamas potencialus reikalavimus 
atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 
rinkos segmentuose skaičius, ypač tais 
atvejais, kai dėl mažo individualių projektų 
masto projektų lygmeniu labai išauga 
sandorių sąnaudos, pavyzdžiui, socialinio 
finansavimo ekosistemos, įskaitant 
filantropines organizacijas, ir kultūros bei 
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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;

Pakeitimas 19
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, suteikti Europos piliečiams 
ilgalaikės naudos aplinkai ir visuomenei, 
pvz. per aukštos kokybės ilgalaikes darbo 
vietas ir viešąją infrastruktūrą, be kita ko, 
remiant įmonių tvarius ir skaitmeninius 
pokyčius, 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;

Pakeitimas 20
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 

g) tvaraus ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, visų pirma 
MVĮ atsigavimo, laikantis Sąjungos 
ilgalaikių klimato srities tikslų, visų pirma 
Klimato teisės akto, ir principo „nedaryti 
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infrastruktūra, transformatyviosiomis 
technologijomis, padėtį iš esmės 
keičiančiomis inovacijomis ir ištekliais 
įmonėms ir vartotojams.

didelės žalos“ bei užtikrinant Sąjungos 
strateginį savarankiškumą, išlaikant ir 
stiprinant pramonines ekosistemas, 
strategines vertės grandines ir su klimato 
kaita susijusią ir skaitmeninių 
technologijų pertvarką bei kuriant, 
išlaikant ir stiprinant Sąjungai strategiškai 
svarbią veiklą, susijusią su ypatingos 
svarbos infrastruktūra, 
transformatyviosiomis technologijomis, 
žaliavomis ir technologijų perkėlimo 
spartinimu, padėtį iš esmės keičiančiais 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
įskaitant ekosistemas, skirtas 
technologiniam verslumo ugdymui, ir 
ištekliais įmonėms ir vartotojams.

Pakeitimas 21
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, įskaitant privataus kapitalo ir 
rizikos kapitalo finansavimą, 7 straipsnio 
1 dalies e punkte nurodytuose sektoriuose, 
siekiant išlaikyti ir didinti Sąjungos 
ekonomikos atsparumą ir tvarumą ir tuo 
būdu prisidėti prie Sąjungos strateginio 
savarankiškumo.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendrovės, registruotos šalyse, 
įtrauktose į Sąjungos mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 
sąrašą, neatitinka reikalavimų finansinei 
paramai gauti.

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
sumos 31 153 850 000 EUR (einamosiomis 
kainomis) skiriama operacijoms, kuriomis 
įgyvendinamos Reglamento [EURI] 2 
straipsnyje nurodytos priemonės, siekiant 3 
straipsnio 2 dalies e punkte nurodytų tikslų. 
Pirmenybė teikiama iniciatyvoms, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
ekonomikos atsparumo, saugumo ir 
konkurencingumo, ypač daug dėmesio 
skiriant tam, kad būtų užtikrinta tinkama 
parama su klimato kaita susijusiai ir 
skaitmeninių technologijų pertvarkai, ir 
susijusioms iniciatyvoms, pavyzdžiui, 
skaitmeninių technologijų ir inovacijų 
plėtojimui, 5G ryšio diegimui, dirbtiniam 
intelektui, labai didelės spartos 
elektroninių ryšių tinklams, duomenims, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos diegimui ir investicijoms į 
energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 24
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 į ateitį 
orientuotas investicijas, kuriomis remiami 
valstybėje narėje įsisteigę ir Sąjungoje 
veikiantys galutiniai gavėjai, įskaitant 
MVĮ ir startuolius, kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią, visų pirma su klimato 
kaita susijusiai ir skaitmeninei pertvarkai 
remti, veiklą laikantis naujoje Europos 
pramonės strategijoje nurodytų žaliosios 
ir skaitmeninės Europos prioritetų, 
įskaitant pramonės ekosistemomis 
pagrįstą plėtros modelį, Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumo tikslo, įtvirtintą 
Europos klimato teisės akte, ir 2030 m. 
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tikslo. Pagal šią liniją remiami projektai, 
kuriais didinamas valstybių narių 
ekonomikos konkurencingumas, 
atkuriami jų gamybos pajėgumai, 
mažinama priklausomybė nuo 
pažeidžiamų tiekimo grandinių ir 
skatinamas verslumas darbo vietų 
kūrimas ir didesnis atsparumas vienoje iš 
šių sričių:

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) ypač svarbių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas, vaistų, medicinos 
priemonių ir reikmenų gamyba ir atsargų 
kaupimas, reagavimo į sveikatos krizes 
pajėgumų ir civilinės saugos sistemos 
stiprinimas remiantis plataus produktų, 
kurie yra gyvybiškai svarbūs ekstremalių 
sveikatai situacijų atveju, prieinamumo ir 
įperkamumo principais;

Pakeitimas 26
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 

ii) ypatingos svarbos fizinė, analoginė 
arba skaitmeninė infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, kurie laikomi 
ypač svarbiais energetikos, transporto, 
įskaitant viešąjį transportą ir aktyvų 
judumą aplinkos, vandens, sveikatos, 
saugių skaitmeninių ryšių ir tinklų, 5G ir 
labai didelės spartos elektroninių ryšių 
tinklų, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios tinklo paribio 
ir debesijos kompiuterijos, duomenų 
apdorojimo ar saugojimo, mokėjimų ir 
finansų infrastruktūros, aviacijos ir 
kosmoso, saugumo ir gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
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nekilnojamasis turtas; rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų, viešojo administravimo, saugumo 
ir būsto srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Pakeitimas 27
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 žinių, prekių, 
technologijų tiekimas ir paslaugų teikimas;

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) bazinės didelio poveikio, 
transformatyviosios, žaliosios ir 
skaitmeninės technologijos, padėtį iš esmės 
keičiančios inovacijos, į kurias investuoti 
yra strategiškai svarbu Sąjungos 
ekonomikai bei tvarios ir novatoriškos 
pramonės ateičiai, be kita ko, 
reindustrializaciją, atsižvelgiant į 
teisingos pertvarkos principą ir didelę 
naudą visuomenei, įskaitant:

Pakeitimas 29
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, 

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

Pakeitimas 30
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 ir 
kitų rūšių energijos technologijas, 
padedančias iki 2050 m. pasiekti poveikio 
klimatui neutralumą, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant tvarias baterijas, 
darniojo transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, per 
pramoninius procesus susidarančio 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
infrastruktūrą, bioenergijos gamyklas ir 
gamybos įrenginius, padedančius vykdyti 
energetikos pertvarką, žiedinės 
ekonomikos technologijas ir tiekimo 
grandines,

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunkčio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kosmoso sistemas ir technologijas, 
įskaitant ypatingos svarbos kosmoso 
komponentus, taip pat kosmoso paslaugas 
ir taikomąsias programas;

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) masinės informacinių ir ryšių 
technologijų komponentų ir prietaisų 

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

Pakeitimas 33
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, išskyrus tuos, kuriems 
jau taikomi teisės aktų reikalavimai, 
atsižvelgiant į efektyvų išteklių naudojimą 
ir strateginių vertės grandinių žiediškumą 
bei strategines ekosistemas;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunktis 

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, 
ištekliai ir prietaikos, pvz., saugumo ir 
gynybos bei kosmoso sektorių, kibernetinio 
saugumo technologijos ir dvejopo 
naudojimo prekės, apibrėžtos Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 428/2009 2 straipsnio 
1 punkte ar vėlesnėse šio reglamento 
redakcijose ir susijusiuose teisės aktuose. 
Be to, galutiniai gavėjai negali 
eksportuoti su gynyba susijusių 
technologijų į trečiąsias šalis, kurios kelia 
grėsmę valstybių narių teritoriniam 
vientisumui arba sistemingai pažeidžia 
tarptautinę teisę ar silpnina regioninį ar 
pasaulinį saugumą ir stabilumą.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) investicijos ir techninė pagalba 
įmonėms, visų pirma MVĮ, 
pradedančiosioms įmonėms, šeimos verslo 
įmonėms ir bendruomenėms, siekiant 
padidinti jų vertės grandinių ir verslo 
modelių atsparumą, gerinti verslumo 
įgūdžius, taip pat verslumo skatinimo 
sąlygų rėmimas, be kita ko, plėtojant 
branduolių tinklus ir skaitmeninių 
inovacijų centrus, taip pat technologinė ir 
tvari sektorių plėtra;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viib) itin svarbūs ankstyvo nustatymo ir 
koordinuoto institucinio ir ekonominio 
atsako pajėgumai siekiant reaguoti į 
krizių pavojų, taip pat verslo ir paslaugų 
tęstinumo sprendimų, skirtų 
svarbiausioms viešosioms ir privačiosioms 
institucijoms bei sektoriams, tobulinimas;

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viic) investicijos į naujų kosmoso 
galimybių eros pradinės ir galutinės 
grandies veiklą, siekiant pateikti rinkai 
pačias perspektyviausias technologijas ir 
prietaikas ir tuo būdu užtikrinti Europos 
kosmoso pramonės konkurencingumą;

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii d papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viid) strateginės investicijos į 
atsinaujinančiosios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo projektus, įskaitant 
pastatų renovaciją, kuriais galima svariai 
prisidėti siekiant direktyvose (ES) 
2018/2001, (ES) 2018/2002 ir (ES) 
2018/844 nustatytų tikslų ir padėti sukurti 
neutralaus poveikio klimatui ir efektyvaus 
energiją vartojantį pastatų sektorių pagal 
Europos žaliąjį kursą, kaip nustatyta 
[strategijoje „Renovacijos banga“], arba 
veiksmai pagal Sąjungos 
atsinaujinančiosios energijos finansavimo 
mechanizmą, tinkami finansuoti pagal 
programą „InvestEU“.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto 2 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, visi galutiniai gavėjai, gaunantys 
finansavimą pagal šią liniją, ypač tie, 
kurie gauna finansavimą kosmoso, 
gynybos ir kibernetinio saugumo sritims ir 
specifiniams projektams, turintiems 
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.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto 2 a papunktis (naujas)



AD\1214550LT.docx 31/40 PE655.653v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimu ir investicijomis pagal šią 
liniją užtikrinama tinkama parama 
lygiagrečiai vykdomiems su klimato kaita 
susijusios ir skaitmeninės pertvarkos 
uždaviniams.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Finansavimo ir investavimo 
operacijoms, vykdomoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją saugumo ir 
gynybos bei 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, ypač kai galutiniai 
gavėjai parduoda su gynyba, kosmosu ir 
kibernetiniu saugumu susijusius 
produktus trečiosioms valstybėms, kurios 
kelia grėsmę valstybių narių teritoriniam 
vientisumui, pažeidžia tarptautinę teisę ir 
sistemingai silpnina regioninį stabilumą 
ir taiką.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tvarios infrastruktūros politikos 
liniją „InvestEU“ konsultacijų centras 
remia reikalavimus atitinkančias 
bendroves ir teikia joms techninę pagalbą, 
taip pat procedūras, skirtas pernelyg 
didelei administracinei naštai sumažinti.
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Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams plėtoti jų projektus, kad jie 
atitiktų 3 ir 7 straipsniuose nustatytus 
tikslus ir 13 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus, taip pat sudaro 
palankesnes sąlygas plėtoti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus ir 
sujungti nedidelio masto projektus, be kita 
ko, pasinaudojant šios dalies f punkte 
nurodytomis platformomis, su sąlyga, kad 
tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 
komiteto išvadoms dėl ES garantija 
tokiems projektams teikiamos paramos 
aprėpties;

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams plėtoti jų projektus, kad jie 
atitiktų 3 ir 7 straipsniuose nustatytus 
tikslus ir 13 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus, taip pat sudaro 
palankesnes sąlygas plėtoti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus, 
laikantis visaapimančių Sąjungos tikslų 
klimato srityje, įskaitant teisingą perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, sujungti nedidelio masto 
projektus, be kita ko, pasinaudojant šios 
dalies f punkte nurodytomis platformomis, 
ir sudaryti strateginius aljansus, kurie 
prisideda prie strateginių vertės grandinių 
kūrimo taikant ekosisteminį požiūrį, su 
sąlyga, kad tokia pagalba nedaro įtakos 
Investicijų komiteto išvadoms dėl ES 
garantija tokiems projektams teikiamos 
paramos aprėpties;

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai 
gynybos ir kosmoso sektorių projektams 
taikomi laikantis įsipareigojimų užtikrinti 
konfidencialumą ir saugoti paslaptį.

Pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai 
gynybos ir kosmoso sektorių projektams 
taikomi laikantis įsipareigojimų užtikrinti 
konfidencialumą ir saugoti paslaptį, 
išskyrus atvejus, kai yra įtarimų arba 
įrodymų, kad projektai gali būti naudingi 
trečiosioms šalims, kurios kelia grėsmę 
valstybių narių teritoriniam vientisumui, 
pažeidžia tarptautinę teisę ir silpnina 
regioninę taiką ir saugumą. Informacija 
apie galimus paramos gavėjus, paramos 
gavėjus, dalyvius, finansinių priemonių 
galutinius gavėjus atskleidžiama 
užtikrinant visišką skaidrumą. Jie turi 
būti įtraukiami į sąrašą skaitmeninėje 
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Sąjungos fondų stebėjimo sistemoje. 
Stebėjimo sistemą nustato Komisija.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 punkto d papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) įperkamu socialiniu būstu58; ii) įperkamu, sveiku ir efektyviai 
energiją vartojančiu socialiniu būstu58;

_________________ _________________
58 Įperkamas socialinis būstas yra būstas, 
skirtas palankių sąlygų neturintiems arba 
socialiai pažeidžiamiems asmenims, kurie 
dėl lėšų stygiaus gyvena labai prastomis 
būsto sąlygomis arba negali įsigyti būsto 
rinkos sąlygomis.

58 Įperkamas socialinis būstas yra būstas, 
skirtas palankių sąlygų neturintiems arba 
socialiai pažeidžiamiems asmenims, kurie 
dėl lėšų stygiaus gyvena labai prastomis 
būsto sąlygomis arba negali įsigyti būsto 
rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.1 Operacijų, padedančių kurti 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
skaičius ir apimtis pagal fizinę 
infrastruktūrą ir, jei taikytina, susijusias 
prekes ir paslaugas

8.1 Operacijų, padedančių kurti 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
skaičius ir apimtis pagal fizinę ir virtualią 
infrastruktūrą ir, jei taikytina, susijusias 
prekes ir paslaugas

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.3 Operacijų, padedančių kurti 
ypatingos svarbos technologijas ir išteklius, 
kurių reikia Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui užtikrinti, taip pat dvejopo 
naudojimo prekes, skaičius ir apimtis

8.3 Operacijų, padedančių vykdyti 
mokslinius tyrimus ir plėtoti ypatingos 
svarbos technologijas ir išteklius, kurių 
reikia Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui užtikrinti, taip pat dvejopo 
naudojimo prekes, skaičius ir apimtis
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Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.4a branduolių ir skaitmeninių 
inovacijų centrų, skirtų regioninių, 
nacionalinių, Europos ir privačių įmonių 
ir bendrovių sąveikai kurti, skaičius

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.5 Operacijų, padedančių tiekti ir 
gaminti ypatingos svarbos išteklius, 
įskaitant ypatingos svarbos sveikatos 
priežiūros priemones, ir kaupti jų atsargas, 
skaičius ir apimtis

8.5 Operacijų, padedančių tiekti ir 
gaminti ypatingos svarbos išteklius, 
įskaitant ypatingos svarbos sveikatos 
priežiūros priemones (jei tai nėra daroma 
laikantis esamų teisinių reikalavimų), ir 
kaupti jų atsargas, skaičius ir apimtis

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7a Operacijų, kuriomis siekiama 
padėti įmonėms ir bendruomenėms, visų 
pirma MVĮ, skaitmeninti savo verslą ir 
padidinti savo vertės grandinių ir verslo 
modelių atsparumą, skaičius ir apimtis

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7b Startuolių, technologinių verslo 
įmonių ir inovacijų ekosistemų, kurioms 
buvo suteikta parama ir kurios buvo 
plėtojamos pagal šią investicinę priemonę, 
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skaičius ir operacijų, kuriomis siekiama 
skatinti verslumą, skaičius ir apimtis

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7c operacijų, kuriomis prisidedama 
prie išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo siekiant 
nulinio grynojo išmetamų teršalų kiekio 
ekonomikos pagal Europos tikslus 
klimato srityje, skaičius ir apimtis

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7d Europos investavimo konsultacijų 
centrų veiksmų regionuose ir valstybėse 
narėse, neturinčiose didelės patirties 
projektų inicijavimo ir plėtojimo srityje, ir 
pramonės sektoriuose, kuriuose 
investuojama nepakankamai ir kuriems 
praeityje nebuvo teikiama parama iš 
Sąjungos investicijų programų, skaičius

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7e Privataus kapitalo ir rizikos 
kapitalo investicijų į susijusius projektus 
apimties padidėjimas

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.7 f papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7f Regioninis ir nacionalinis mastas, 
rodantis, kad naudą gaunančios valstybės 
narės ir regionai yra tolygiai pasiskirstę 
visoje Sąjungos teritorijoje ir kad išmokos 
nėra sutelktos tik keliose valstybėse narėse 
ar regionuose;

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 2 pastraipos 1 punkto 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paramos finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją atveju – jei 
finansavimą rinkos sąlygomis teiktų 
Sąjungoje įsisteigę ir veiklą vykdantys 
subjektai, atitinkamos investicijos nebūtų 
atliktos arba būtų atliktos ne tokiu pat 
mastu dėl Europos strateginiams 
interesams teikiamos naudos 
internalizacijos sunkumų;

f) paramos finansavimo ir 
investavimo operacijoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją atveju – jei 
finansavimą rinkos sąlygomis teiktų 
Sąjungoje įsisteigę ir veiklą vykdantys 
subjektai, atitinkamos investicijos nebūtų 
atliktos arba nebūtų atliktos teikiant 
finansavimą rinkos sąlygomis dėl Europos 
strateginiams interesams ir jos ilgalaikiam 
konkurencingumui teikiamos naudos 
internalizacijos sunkumų;

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 2 pastraipos 2 punkto 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pagal strateginių Europos 
investicijų liniją vykdomos finansavimo ir 
investavimo operacijos taip pat gali būti 
laikomos papildomomis, kai be „InvestEU“ 
fondo paramos kiti Sąjungoje įsisteigę ir 
veiklą vykdantys privatieji ir viešieji 
subjektai šių operacijų nebūtų vykdę arba 
jas būtų vykdę ne tokiu pat mastu.

3) Pagal strateginių Europos 
investicijų liniją vykdomos finansavimo ir 
investavimo operacijos taip pat gali būti 
laikomos papildomomis, kai be „InvestEU“ 
fondo paramos kiti Sąjungoje įsisteigę ir 
veiklą vykdantys privatieji ir viešieji 
subjektai šių operacijų nebūtų vykdę.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) investicijos, susijusios su kietojo 
iškastinio kuro ir naftos kasyba arba 
gavyba, perdirbimu, skirstymu, saugojimu 
ar deginimu, taip pat investicijos, susijusios 
su dujų gavyba. Ši nefinansavimo nuostata 
netaikoma:

12) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro ir naftos kasyba arba gavyba, 
perdirbimu, skirstymu, saugojimu ar 
deginimu, taip pat investicijos, susijusios 
su dujų gavyba. Ši nefinansavimo nuostata 
netaikoma projektams, kurie yra tinkami 
finansuoti iš [Teisingos pertvarkos fondo].

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 pastraipos 12 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektams, kurių atveju nesama 
perspektyvios alternatyvios technologijos;

Išbraukta.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 pastraipos 12 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektams, susijusiems su taršos 
prevencija ir kontrole;

Išbraukta.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 pastraipos 12 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektams, kuriuos vykdant 
įrengiami anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo arba anglies dioksido 
surinkimo ir panaudojimo įrenginiai; 
pramonės ir mokslinių tyrimų projektams, 
kurie padeda labai sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
palyginti su taikytinais ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
lyginamaisiais rodikliais;

Išbraukta.
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