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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

 

Bendra informacija  

Įgyvendindama programą „InvestEU“ Komisija siekia sutelkti viešąsias ir privačiąsias 

investicijas, kad būtų pašalintos esamos investicijų spragos tokiose srityse, kaip tvarus 

transportas ir nauji judumo modeliai, atsinaujinančiųjų išteklių energija ir energijos vartojimo 

efektyvumas, skaitmeninės jungtys ir technologijos, moksliniai tyrimai ir inovacijos, klimatas, 

aplinka ir ištekliai, švietimas ir įgūdžiai bei MVĮ plėtra. Remiant šių sričių projektus 

Programa galėtų prisidėti prie ES politikos tikslų siekimo tvarumo, visų pirma klimato 

tvarumo, konkurencingumo ir integracinio augimo srityse. „InvestEU“ fondas suteiks 

38 mlrd. EUR ES garantiją remti projektams, skiriant jiems finansavimą ir investicijas pagal 

šią Programą. Garantija atitinka 15,2 mlrd. EUR ES biudžeto asignavimus arba 40 proc. 

padengimo rodiklį. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias keturias politikos linijas: tvarios 

infrastruktūros; mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo; mažųjų ir vidutinių įmonių; 

taip pat socialinių investicijų ir įgūdžių.  

Transportas iš esmės įtrauktas į tvarios infrastruktūros liniją. Ji apima infrastruktūrą, 

kilnojamąjį turtą ir naujoviškų technologijų diegimą. Ši linija taip pat apima kitas sritis, 

pavyzdžiui, energetiką, skaitmeninį junglumą, kosmosą arba aplinką. Investicijos gali būti 

remiamos tik tada, jei jomis prisidedama prie Sąjungos aplinkos apsaugos arba socialinio 

tvarumo tikslų. ES 11,5 mlrd. EUR dalis arba 30 proc. visos ES garantijos bus skirta šiai 

linijai remti. Tai atitinka 4,6 mlrd. EUR vertės ES biudžeto asignavimus. Kadangi „InvestEU“ 

skirta visų pirma TEN-T infrastruktūros plėtrai remti, reikėtų pažymėti, kad programa 

„InvestEU“ taip pat pakeičiamos finansinės priemonės, kurios anksčiau buvo EITP dalis.       

„InvestEU“ programa veikia pagal dabartinį ESIF modelį ir jį pakeičia; pagal jo 

infrastruktūros ir inovacijų liniją transporto projektams ESIF buvo skirtas apie 8 mlrd. EUR 

finansavimas ir iki 2018 m. pavasario iš viso buvo investuota apie 24 mlrd. EUR (tai sudaro 

apie 13 proc. investicijų dalies, remiamos pagal tą liniją). Kiti ESIF transporto projektai toliau 

darys poveikį pirmiau minėtam padalijimui. Kita vertus, investicijų į transportą dalis 

naudojant ESIF toli gražu neatitinka lūkesčių, jei turėsime mintyje didelius lėšų perkėlimus iš 

EITP į pradinį ESIF. 

Nuomonės referento pozicija 

Nuomonės referentas apskritai palankiai vertina pasiūlymą dėl „InvestEU“ ir laiko jį 

priemone, galinčia padėti skatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas transporto sektoriuje ir 

tokiu būdu pasiekti skubiai reikalingą pažangą ES transporto sistemos modernizavimo srityje. 

Investicijos turėtų apimti tiek TEN-T infrastruktūrą, įskaitant alternatyviuosius degalus ir 

elektros įkrovimo infrastruktūrą, tiek intelektines transporto sistemas bei judumą apskritai, 

įskaitant naujas judumo formas, mažataršes transporto priemones ir pagrindines skaitmenines 

technologijas, pavyzdžiui, skirtas susietajam ir automatizuotam transportui. Nors svarbu, kad 

projektais būtų prisidedama prie klimato politikos tikslų siekimo, „InvestEU“ taip pat turi būti 

skiriama pakankamai dėmesio siekiant kitų svarbių visuomeninių tikslų, susijusių su 

transporto sauga, darbo galimybėmis ir švietimu transporto arba turizmo srityje. Todėl šiuo 

tikslu nuomonės referentas siūlo pakeitimų, kuriais būtų stiprinamas pasiūlymas siekiant 
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– patikslinti (konkrečiai) su transportu susijusias ir finansuoti tinkamas sritis I priede; 

jos turėtų apimti TEN-T telematikos prioritetus, pažangų ir tvarų judumą, 

infrastruktūros priežiūrą ir atnaujinimą (visų pirma kelių infrastruktūros), 

skaitmenines technologijas transporto srityje, darbo jėgos pritaikymą; 

– pabrėžti, kad reikia remti automatizuotų judumo sprendimų diegimą;  

– skirti ypatingą dėmesį su investicijomis susijusiems iššūkiams, kylantiems 

tarpvalstybiniuose projektuose; 

– užtikrinti geografinę remiamų projektų pusiausvyrą valstybėse narėse;   

– patikslinti, kad turizmo projektais sektoriui turėtų būti padedama pereiti prie darnaus, 

novatoriško ir skaitmeninio turizmo; 

– pabrėžti, kad „InvestEU“ turėtų remtis transporto, energetikos, skaitmeninio ir kitų 

sektorių įvairiose politikos linijose sąveika; 

– palikti galioti neseniai ESIF 2.0 nustatytą 40 proc. klimato politikos investicijų indėlio 

tikslą. 

Be to, nuomonės referentas mano, kad „InvestEU“ ištekliais turėtų būti naudojamasi taip, kad 

programos rezultatas būtų investicijos į apčiuopiamus transporto projektus bent ESIF lygiu. 

Todėl bent 50 proc. tvarios infrastruktūros linijos dalies turėtų būti naudojama transportui.   

Galiausiai nuomonės referentas pažymi, kad Komisijos pasiūlymu sukūrus papildomų lygių ir 

su investicijomis susijusius sprendimus iš dalies grąžinus Komisijos tarnyboms pakeičiama 

galiojanti valdymo struktūra, taikiusi ESIF modelį, pagal kurį pagrindinis vaidmuo teko EIB. 

Be kita ko, „InvestEU“ turėtų skirti dėmesį tikros pridedamosios vertės kūrimui ir 

papildomam investavimui, o ne dubliuoti ar tiesiog pakeisti projektus, kurie galėjo būti 

įvykdyti ir be minėto fondo paramos. Tiek valdymo, tiek papildomumo aspektus reikėtų 

išsamiau išnagrinėti per būsimus svarstymus. 

PAKEITIMAI 

Transporto ir turizmo 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) investicijų į infrastruktūrą veiklos, 

kuri sudaro 1,8 proc. ES BVP (2009 m. ji 

sudarė kiek daugiau – 2,2 proc.), Sąjungoje 

rodiklis 2016 m. buvo maždaug 20 proc. 

žemesnis negu prieš pasaulinę finansų 

(1) investicijų į infrastruktūrą veiklos, 

kuri sudaro 1,8 proc. ES BVP (2009 m. ji 

sudarė kiek daugiau – 2,2 proc.), Sąjungoje 

rodiklis 2016 m. buvo maždaug 20 proc. 

žemesnis negu prieš pasaulinę finansų 
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krizę buvę investicijų lygiai. Vis dėlto, 

nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 

pamažu gerėja, jis vis dar mažesnis už tą, 

kurio būtų galima tikėtis tvirto atsigavimo 

laikotarpiu, ir nepakankamas, kad 

kompensuotų investicijų deficito metus.  

Dar svarbiau tai, kad dabartinis investicijų 

lygis ir prognozės neaprėpia visų Sąjungos 

struktūrinių investicijų poreikių 

atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 

pasaulinę konkurenciją, be kita ko, 

susijusių su inovacijomis, įgūdžiais, 

infrastruktūra, mažosiomis ir vidutinėmis 

įmonėmis (MVĮ) ir būtinybe spręsti 

esminius visuomeninio pobūdžio 

uždavinius, kaip antai tvarumo ar 

visuomenės senėjimo. Tokiomis 

aplinkybėmis, norint sumažinti investicijų 

deficitą tiksliniuose sektoriuose ir pasiekti 

Sąjungos politikos tikslus, reikalinga 

nuolatinė parama, kad būtų išspręstos 

rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos; 

krizę buvę investicijų lygiai ir kartais tai 

turėjo rimtų pasekmių. Vis dėlto, nors 

investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 

pamažu gerėja, jis vis dar mažesnis už tą, 

kurio būtų galima tikėtis tvirto atsigavimo 

laikotarpiu, ir nepakankamas, kad 

kompensuotų investicijų deficito metus. 

Dar svarbiau tai, kad dabartinis investicijų 

lygis ir prognozės neaprėpia visų Sąjungos 

struktūrinių investicijų poreikių 

atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 

pasaulinę konkurenciją, be kita ko, 

susijusių su inovacijomis, įgūdžiais, 

infrastruktūra, mažosiomis ir vidutinėmis 

įmonėmis (MVĮ) ir būtinybe spręsti 

esminius visuomeninio pobūdžio 

uždavinius, kaip antai tvarumo, augančios 

nelygybės ar visuomenės senėjimo. 

Tokiomis aplinkybėmis, norint sumažinti 

investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose 

ir pasiekti Sąjungos politikos tikslus, 

reikalinga nuolatinė parama, kad būtų 

išspręstos rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 

kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 

2014–2020 m. daugiametę finansinę 

programą, įvairovės neišvengta tam tikro 

dubliavimosi. Dėl šios įvairovės taip pat 

kilo daugiau sunkumų tarpininkams ir 

galutiniams gavėjams, nes jiems reikėjo 

taikyti skirtingas tinkamumo finansuoti ir 

ataskaitų teikimo taisykles. Nesant 

suderintų taisyklių taip pat nebuvo 

galimybių derinti kelių Sąjungos fondų, 

nors toks derinimas būtų buvęs naudingas 

įgyvendinant paramos projektus, kuriems 

reikalingas įvairių rūšių finansavimas. 

Todėl, siekiant, kad galutiniams gavėjams 

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 

kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 

2014–2020 m. daugiametę finansinę 

programą, įvairovės neišvengta tam tikro 

dubliavimosi. Dėl šios įvairovės taip pat 

kilo daugiau sunkumų tarpininkams ir 

galutiniams gavėjams, nes jiems reikėjo 

taikyti skirtingas tinkamumo finansuoti ir 

ataskaitų teikimo taisykles, kurios dar 

labiau atgraso investuotojus. Nesant 

suderintų taisyklių taip pat nebuvo 

galimybių derinti kelių Sąjungos fondų, 

nors toks derinimas būtų buvęs naudingas 

įgyvendinant paramos projektus, kuriems 

reikalingas įvairių rūšių finansavimas. 
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teikiama parama būtų efektyvesnė, turėtų 

būti įsteigtas vienas bendras fondas – 

„InvestEU“ fondas, kurio finansinis 

pasiūlymas būtų integruotas ir 

supaprastintas pagal bendrą biudžeto 

garantijų sistemą, taip sustiprinant 

Sąjungos intervencinių priemonių poveikį 

ir kartu sumažinant Sąjungos biudžeto 

sąnaudas; 

Todėl, siekiant, kad galutiniams gavėjams 

teikiama parama būtų efektyvesnė, turėtų 

būti įsteigtas vienas bendras fondas – 

„InvestEU“ fondas, kurio finansinis 

pasiūlymas būtų integruotas ir 

supaprastintas pagal bendrą biudžeto 

garantijų sistemą, taip sustiprinant 

Sąjungos intervencinių priemonių poveikį 

ir kartu sumažinant Sąjungos biudžeto 

sąnaudas; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga 

priėmė plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų augimą bei darbo vietų 

kūrimą; tarp jų – kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

dokumentų rinkinys „Švari energija 

visiems europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija. „InvestEU“ fondas 

turėtų padėti išnaudoti ir sutvirtinti 

sinergiją tarp šių viena kitą papildančių 

strategijų, teikdamas paramą investicijoms 

ir suteikdamas galimybių gauti 

finansavimą; 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga tęsė 

plataus užmojo strategijas, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų augimą bei darbo vietų 

kūrimą; tarp jų – kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

dokumentų rinkinys „Švari energija 

visiems europiečiams“, Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės 

įgyvendinimas, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija. „InvestEU“ fondas 

turėtų padėti išnaudoti ir sutvirtinti 

sinergiją tarp šių viena kitą papildančių 

strategijų, teikdamas paramą investicijoms 

ir suteikdamas galimybių gauti 

finansavimą; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, inovacijų ir skaitmeninimo srityje, 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų padėti 

padidinti Sąjungos konkurencingumą, be 

kita ko, tvarios infrastruktūros, inovacijų 
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Sąjungos ekonomikos augimo tvarumą, 

socialinį atsparumą ir įtraukumą, taip pat 

Sąjungos kapitalo rinkų integruotumą, 

įskaitant sprendimus, kuriais būtų siekiama 

mažinti jų susiskaidymą, ir Sąjungos 

įmonėms skirtų finansavimo šaltinių 

įvairinimą. Šiuo tikslu iš jo turėtų būti 

remiami techniškai ir ekonomiškai 

perspektyvūs projektai, nustatant skolos, 

rizikos pasidalijimo ir kapitalo priemonių, 

pagrįstų Sąjungos biudžeto garantija ir 

įgyvendinančiųjų partnerių įnašais, 

panaudojimo gaires. „InvestEU“ fondas 

turėtų veikti atsižvelgiant į paklausą, tačiau 

kartu jo teikiama parama turėtų būti 

siekiama prisidėti prie Sąjungos politikos 

tikslų įgyvendinimo; 

ir skaitmeninimo srityse, Sąjungos 

ekonomikos augimo tvarumą, socialinį 

atsparumą ir įtraukumą, taip pat Sąjungos 

kapitalo rinkų integruotumą, įskaitant 

sprendimus, kuriais būtų siekiama mažinti 

jų susiskaidymą, ir Sąjungos įmonėms 

skirtų finansavimo šaltinių įvairinimą. Šiuo 

tikslu iš jo turėtų būti remiami techniškai ir 

ekonomiškai perspektyvūs projektai, 

nustatant skolos, rizikos pasidalijimo ir 

kapitalo priemonių, pagrįstų Sąjungos 

biudžeto garantija ir įgyvendinančiųjų 

partnerių įnašais, panaudojimo gaires. 

„InvestEU“ fondas turėtų veikti 

atsižvelgiant į paklausą, tačiau kartu jo 

teikiama parama turėtų būti siekiama 

prisidėti prie Sąjungos politikos tikslų 

įgyvendinimo; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) „InvestEU“ fondas turėtų remti 

investicijas į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, kad būtų paskatintas augimas, 

investicijos ir darbo vietų kūrimas, taip 

prisidėdamas prie gerovės Sąjungoje 

didinimo ir sąžiningesnio pajamų joje 

pasiskirstymo. Intervencinės priemonės per 

„InvestEU“ fondą turėtų papildyti 

Sąjungos paramą, teikiamą dotacijų 

pavidalu; 

(6) „InvestEU“ fondas turėtų remti 

investicijas į materialųjį ir nematerialųjį 

turtą, kad būtų paskatintas augimas, 

investicijos ir darbo vietų kūrimas, taip 

prisidėdamas prie gerovės Sąjungoje 

didinimo, kovos su skurdu ir sąžiningesnio 

pajamų joje pasiskirstymo. Intervencinės 

priemonės per „InvestEU“ fondą turėtų, 

kai būtina, papildyti Sąjungos paramą, 

teikiamą dotacijų pavidalu; 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 



 

PE625.320v03-00 8/42 AD\1169267LT.docx 

LT 

vystymosi tikslus, programa „InvestEU“ 

padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. 

Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 

srities tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad 

pagal programą „InvestEU“ 

įgyvendinamais veiksmais 30 proc. bendro 

programos „InvestEU“ finansinio paketo 
bus skirta klimato tikslams įgyvendinti. 

Atitinkami veiksmai bus įvardyti 

programos „InvestEU“ rengimo ir 

įgyvendinimo etapais; jie bus pakartotinai 

įvertinti vykstant atitinkamiems vertinimo 

ir peržiūros procesams; 

vystymosi tikslus, programa „InvestEU“ 

padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. 

Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato 

srities tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad 

pagal programą „InvestEU“ 

įgyvendinamais veiksmais bus tinkamai 

prisidedama prie klimato tikslų 

įgyvendinimo. Atitinkami veiksmai bus 

įvardyti programos „InvestEU“ rengimo ir 

įgyvendinimo etapais; jie bus pakartotinai 

įvertinti vykstant atitinkamiems vertinimo 

ir peržiūros procesams; 

Pagrindimas 

Pagal Komisijos pasiūlymą 100 proc. tvarios infrastruktūros linijai skirtų siūlomų biudžeto 

asignavimų turėtų remti klimato tikslus. Tai nėra pagrįsta ir gali sukliudyti vykdyti itin 

reikalingus projektus, susijusius su skaitmeninės infrastruktūros plėtra ir transporto 

infrastruktūros modernizavimu, t. y. investicijas, kurios turi teigiamą poveikį klimatui, pvz., 

didinant veiksmingumą. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) Kaip „InvestEU“ fondu padedama 

siekti klimato tikslo bus stebima per ES 

klimato stebėjimo sistemą, kurią Komisija 

parengs bendradarbiaudama su 

įgyvendinančiaisiais partneriais ir tinkamai 

taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti14], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu; 

(10) Kaip „InvestEU“ fondu padedama 

siekti klimato tikslo bus stebima per ES 

klimato stebėjimo sistemą, kurią Komisija 

parengs bendradarbiaudama su 

įgyvendinančiaisiais partneriais ir tinkamai 

taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti14], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. „InvestEU“ 

fondas taip pat padės integruoti darnaus 

vystymosi tikslus (DVT) į ES politiką ir 

iniciatyvas ir užtikrinti, kad darnus 

vystymasis būtų esminis orientacinis 

principas; 

_________________ _________________ 
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14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) vadovaujantis gairėmis, kurias 

turėtų parengti Komisija, 

bendradarbiaudama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais pagal programą „InvestEU“ ir 

tinkamai taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu, taip pat paisant 

nuoseklumo su gairėmis, parengtomis 

pagal kitas Sąjungos programas, turėtų būti 

atliekamas reikšmingą Sąjungos paramą 

gaunančių investicinių projektų, konkrečiai 

– infrastruktūros srities, tvarumo 

patikrinimas. Siekiant išvengti 

nereikalingos administracinės naštos, į 

tokias gaires turėtų būti įtrauktos 

atitinkamos nuostatos; 

(12) vadovaujantis gairėmis, kurias 

turėtų parengti Komisija, 

bendradarbiaudama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais pagal programą „InvestEU“ ir 

tinkamai taikydama kriterijus, išdėstytus 

[Reglamente dėl sistemos tvariam 

investavimui palengvinti], pagal kuriuos 

nustatoma, ar vykdoma ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu, taip pat paisant 

nuoseklumo su gairėmis, parengtomis 

pagal kitas Sąjungos programas, turėtų būti 

atliekamas reikšmingą Sąjungos paramą 

gaunančių investicinių projektų, konkrečiai 

– infrastruktūros srities, ES pridėtinės 

vertės ir visų pirma tvarumo patikrinimas. 

Siekiant išvengti nereikalingos 

administracinės naštos, į tokias gaires 

turėtų būti įtrauktos atitinkamos nuostatos; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą yra be galo svarbios 

siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 

tikslus, įskaitant 2030 m. energijos ir 

klimato tikslus. Taigi „InvestEU“ fondo 

parama turėtų būti skiriama investicijoms į 

transportą, energetiką, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

(13) žemi investicijų į infrastruktūrą 

lygio rodikliai Sąjungoje per finansų krizę 

apribojo Sąjungos galimybes skatinti tvarų 

augimą, konkurencingumą ir 

konvergenciją. Didelės investicijos į 

Europos infrastruktūrą yra be galo svarbios 

siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslą 

sukurti bendrą Europos transporto erdvę, 

taip pat tvarumo tikslus, įskaitant 2030 m. 

energijos ir klimato tikslus. Taigi 

„InvestEU“ fondo parama turėtų būti 

skiriama investicijoms į materialiąją 
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energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą ir suderinamumą su 

atitinkamomis Sąjungos programomis. 

Atsižvelgiant į grėsmes saugumui, 

investiciniais projektais, kuriems teikiama 

Sąjungos parama, turėtų būti atsižvelgiama 

į piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 

principus. Tai turėtų papildyti kitų 

Sąjungos fondų, kaip antai Europos 

regioninės plėtros fondo, teikiančių paramą 

investicijų į viešąsias erdves, transportą, 

energetiką ir kitą ypatingos svarbos 

infrastruktūrą saugumo komponentams, 

pastangas; 

transporto infrastruktūrą ir energetikos 

infrastruktūrą, įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją 

energiją, aplinkos apsaugą, klimato 

politiką, jūrų ir skaitmeninę infrastruktūrą, 

paramą teikiant, pavyzdžiui, intelektinių 

transporto sistemų kūrimui ir diegimui. 

Siekiant maksimaliai padidinti Sąjungos 

finansavimo paramos poveikį ir pridėtinę 

vertę, tikslinga skatinti sistemingą 

investavimo procesą, užtikrinant projektų 

bazės matomumą, ir maksimaliai padidinti 

sinergiją su atitinkamomis Sąjungos 

programomis transporto, energetikos ir 

skaitmeninėje srityse. Atsižvelgiant į 

grėsmes saugumui, investiciniais 

projektais, kuriems teikiama Sąjungos 

parama, turėtų būti atsižvelgiama į piliečių 

apsaugos viešosiose erdvėse principus. Tai 

turėtų papildyti kitų Sąjungos fondų, kaip 

antai Europos regioninės plėtros fondo, 

teikiančių paramą investicijų į viešąsias 

erdves, transportą, energetiką ir kitą 

ypatingos svarbos infrastruktūrą saugumo 

komponentams, pastangas; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) transporto infrastruktūra ir 

judumo projektai dėl mažesnių grąžos 

normų, ilgalaikės investicijų perspektyvos 

ir didesnio rizikos ir netikrumo lygio 

dažnai susiduria su finansavimo 

sunkumais. Siekiant pagal „InvestEU“ 

finansuojamų projektų pusiausvyros tarp 

sektorių ir siekiant spręsti neoptimalių 

investicijų į transporto infrastruktūrą 

problemą Sąjungoje, „InvestEU“ 

konsultacijų centras kartu su Komisija 

turėtų nustatyti konkrečias priemones, 

kurios padėtų paprasčiau ir ne taip 

biurokratiškai derinti „InvestEU“ su 

dotacijomis ar kitomis viešojo 
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finansavimo lėšomis iš Sąjungos arba 

valstybių narių biudžetų; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13b) kadangi eismo dalyvių saugumas 

yra didelė problema plėtojant transporto 

sektorių, o veiksmai, kurių imamasi, ir 

investicijos daro tik ribotą įtaką mažinant 

keliuose žuvusiųjų arba sunkiai sužalotų 

asmenų skaičių; kadangi programa 

„InvestEU“ turėtų prisidėti dedant 

daugiau pastangų kurti ir diegti 

transporto priemonių saugumo ir kelių 

infrastruktūros gerinimo technologijas; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13c) kadangi tikroji daugiarūšio 

transporto sistema – tai galimybė sukurti 

veiksmingą ir aplinkai nekenksmingą 

transporto tinklą, optimaliai išnaudojant 

visų transporto priemonių rūšių 

galimybes ir kuriant jų sinergiją; kadangi 

programa „InvestEU“ gali tapti svarbia 

priemone, skatinančia investicijas į 

daugiarūšio transporto mazgus, kurie ne 

tik turi didelį ekonominį potencialą ir 

sukuria verslo planą, bet ir kelia didelę 

riziką privatiems investuotojams; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 d konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13d) kadangi tikimasi, jog susietasis ir 

automatizuotas judumas pakeis transporto 

sistemas visame pasaulyje, o ES turėtų 

būti pasaulinė lyderė diegiant saugias 

automatizuoto judumo, geresnio kelių 

eismo saugumo ir tvarumo sistemas, 

„InvestEU“ turėtų prisidėti prie Sąjungos 

konkurencingumo stiprinimo šioje srityje 

remdama investicijas, skirtas 

automatiniams transporto priemonių ir 

infrastruktūros bei susijusių skaitmeninių 

technologijų judumo sprendimams kurti 

ir diegti; 

Pagrindimas 

Pasaulyje sparčiai vystomas susietasis ir automatizuotas judumas. ES turi būti pasaulio 

lyderė šioje srityje, kad būtų užtikrintas jos pramonės konkurencingumas, kaip nurodyta 

Komisijos komunikate „Perėjimas prie automatizuoto susisiekimo: ES ateities susisiekimo 

strategija“. Todėl „InvestEU“ turėtų remti automatizuoto judumo sprendimų ir susijusių 

skaitmeninių technologijų diegimą infrastruktūros, transporto priemonių, informacinių ir 

ryšių technologijų, robotikos ir dirbtinio intelekto srityse. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) kadangi turizmas yra svarbus 

Sąjungos ekonomikos sektorius, 

„InvestEU“ turėtų padėti stiprinti 

ilgalaikį sektoriaus konkurencingumą 

remdama veiksmus, kuriais siekiama 

pereiti prie tvaraus, novatoriško ir 

skaitmeninio turizmo; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) kadangi skaitmeninimas susijęs su 

turizmo sektoriumi, fondas „InvestEU“ 

turėtų jį remti tiksliniais veiksmais; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) labai svarbų vaidmenį Sąjungoje 

atlieka mažosios ir vidutinės įmonės 

(MVĮ). Tačiau šios įmonės savaime 

laikomos didelės rizikos subjektais ir neturi 

pakankamų užtikrinimo priemonių, todėl 

joms kyla sunkumų gauti finansavimą.  

Papildomi sunkumai susiję su MVĮ 

poreikiu išlaikyti konkurencingumą 

įsitraukiant į skaitmeninimo, tarptautinimo 

bei inovacijų veiklą ir tobulinant savo 

darbo jėgos įgūdžius. Maža to, palyginti su 

didesnėmis įmonėmis, joms prieinamų 

finansavimo šaltinių spektras yra 

ribotesnis: jos paprastai neleidžia 

obligacijų ir turi ribotas galimybes 

dalyvauti akcijų biržoje ar pritraukti 

stambių institucinių investuotojų. Gauti 

finansavimą dar sunkiau toms MVĮ, kurių 

veikla orientuota į nematerialųjį turtą. 

Sąjungoje veikiančios MVĮ yra smarkiai 

priklausomos nuo bankų ir skolų 

finansavimo, teikiamo sąskaitų 

kreditavimo, banko paskolų ar 

išperkamosios nuomos pavidalu. Siekiant 

padidinti MVĮ galimybes finansuoti savo 

steigimą, augimą bei plėtrą ir atlaikyti 

ekonominius nuosmukius ir norint 

užtikrinti, kad ekonomika ir finansų 

sistema būtų atsparesnės ekonomikos 

nuosmukiams ar sukrėtimams, reikia remti 

su minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ 

ir suteikti įvairesnių finansavimo šaltinių. 

Tai taip pat papildomo iniciatyvas, kurių 

jau imtasi kapitalo rinkų sąjungos 

kontekste. „InvestEU“ fondas turėtų 

(16) labai svarbų vaidmenį Sąjungoje 

atlieka mažosios ir vidutinės įmonės 

(MVĮ). Tačiau šios įmonės savaime 

laikomos didelės rizikos subjektais, neturi 

pakankamų užtikrinimo priemonių ir 

kapitalo, todėl joms kyla sunkumų gauti 

finansavimą. Papildomi sunkumai susiję su 

MVĮ poreikiu išlaikyti konkurencingumą 

įsitraukiant į skaitmeninimo, tarptautinimo 

bei inovacijų veiklą ir tobulinant savo 

darbo jėgos įgūdžius. Maža to, palyginti su 

didesnėmis įmonėmis, joms prieinamų 

finansavimo šaltinių spektras yra 

ribotesnis: jos paprastai neleidžia 

obligacijų ir turi ribotas galimybes 

dalyvauti akcijų biržoje ar pritraukti 

stambių institucinių investuotojų. Gauti 

finansavimą dar sunkiau toms MVĮ, kurių 

veikla orientuota į nematerialųjį turtą. 

Sąjungoje veikiančios MVĮ yra smarkiai 

priklausomos nuo bankų ir skolų 

finansavimo, teikiamo sąskaitų 

kreditavimo, banko paskolų ar 

išperkamosios nuomos pavidalu. Siekiant 

padidinti MVĮ galimybes finansuoti savo 

steigimą, augimą bei plėtrą ir atlaikyti 

ekonominius nuosmukius ir norint 

užtikrinti, kad ekonomika ir finansų 

sistema būtų atsparesnės ekonomikos 

nuosmukiams ar sukrėtimams, reikia remti 

su minėtais sunkumais susiduriančias MVĮ 

ir suteikti įvairesnių finansavimo šaltinių. 

Tai taip pat papildomo iniciatyvas, kurių 

jau imtasi kapitalo rinkų sąjungos 

kontekste. „InvestEU“ fondas turėtų 
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suteikti galimybę visą dėmesį sutelkti į 

specifinius, geriau orientuotus finansinius 

produktus; 

suteikti galimybę visą dėmesį sutelkti į 

specifinius, geriau orientuotus finansinius 

produktus; 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) kaip išdėstyta diskusijoms skirtame 

dokumente dėl socialinio Europos 

aspekto16 ir Europos socialinių teisių 

ramstyje17, įtraukesnės ir sąžiningesnės 

Sąjungos kūrimas – vienas svarbiausių 

Sąjungos prioritetų sprendžiant nelygybės 

problemą ir skatinant socialinės įtraukties 

politiką Europoje. Galimybių nelygybė 

visų pirma paveikia galimybes gauti 

išsilavinimą, mokytis, gauti sveikatos 

priežiūros paslaugas. Investicijos į 

socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 

žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 

taip pat į pastangas pažeidžiamas 

gyventojų grupes integruoti į visuomenę 

gali padidinti ekonomines galimybes, ypač, 

jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 

„InvestEU“ fondu turėtų būti naudojamasi 

siekiant paremti investicijas į švietimą ir 

mokymą, padėti didinti, visų pirma, 

nekvalifikuotų darbuotojų ir ilgalaikių 

bedarbių užimtumą ir gerinti padėtį tokiose 

srityse kaip kartų solidarumas, sveikatos 

sektorius, benamystė, skaitmeninė 

įtrauktis, bendruomenių plėtra, jaunimo ir 

pažeidžiamų žmonių, įskaitant trečiųjų 

valstybių piliečius, vaidmuo ir vieta 

visuomenėje. Programa „InvestEU“ taip 

pat turėtų būti prisidedama prie Europos 

kultūros ir kūrybiškumo puoselėjimo. 

Siekiant įveikti esmines transformacijas, 

kurias per ateinantį dešimtmetį patirs 

Sąjungos visuomenės ir darbo rinkos, 

būtina investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir naujus socialinės 

ekonomikos verslo modelius, įskaitant 

socialinio poveikio investicijas ir socialinio 

(17) kaip išdėstyta diskusijoms skirtame 

dokumente dėl socialinio Europos 

aspekto16 ir Europos socialinių teisių 

ramstyje17, įtraukesnės ir sąžiningesnės 

Sąjungos kūrimas – vienas svarbiausių 

Sąjungos prioritetų sprendžiant nelygybės 

problemą ir skatinant socialinės įtraukties 

politiką Europoje. Galimybių nelygybė 

visų pirma paveikia galimybes gauti 

išsilavinimą, mokytis, gauti sveikatos 

priežiūros paslaugas. Investicijos į 

socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 

žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 

taip pat į pastangas pažeidžiamas 

gyventojų grupes integruoti į visuomenę 

gali padidinti ekonomines galimybes, ypač, 

jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu 

ir skirtos sektoriams, patiriantiems 

problemų dėl darbo jėgos trūkumo, 

prisitaikymo prie naujų technologijų ir 

užimtumo galimybių moterims, 

pavyzdžiui, transporto srityje. „InvestEU“ 

fondu turėtų būti naudojamasi siekiant 

paremti investicijas į švietimą ir mokymą, 

padėti didinti, visų pirma, nekvalifikuotų 

darbuotojų ir ilgalaikių bedarbių užimtumą 

ir gerinti padėtį tokiose srityse kaip kartų 

solidarumas, sveikatos sektorius, 

benamystė, skaitmeninė įtrauktis, 

bendruomenių plėtra, jaunimo ir 

pažeidžiamų žmonių, įskaitant trečiųjų 

valstybių piliečius, vaidmuo ir vieta 

visuomenėje. Programa „InvestEU“ taip 

pat turėtų būti prisidedama prie Europos 

kultūros, turizmo ir kūrybiškumo 

puoselėjimo. Siekiant įveikti esmines 

transformacijas, kurias per ateinantį 

dešimtmetį patirs Sąjungos visuomenės ir 
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poveikio sutarčių sudarymą. Programa 

„InvestEU“ turėtų sustiprinti 

besiformuojančią socialinės rinkos 

ekosistemą, didindama finansavimo pasiūlą 

ir galimybes ja pasinaudoti labai mažoms ir 

socialinėms įmonėms, kad pagalbą gautų 

tie, kam jos labiausiai reikia. Ataskaitoje, 

kurią parengė aukšto lygio darbo grupė 

investavimo į socialinę infrastruktūrą 

Europoje klausimams spręsti18, kalbama 

apie investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 

paslaugas – įskaitant švietimą, mokymą, 

sveikatą ir būstą – deficitą, kuriam pašalinti 

reikalinga, be kita ko, ir Sąjungos lygmens 

parama. Todėl, siekiant prisidėti prie 

socialinės rinkos vertės grandinės plėtotės 

ir Sąjungos atsparumo didinimo, turėtų būti 

pasitelkiama kolektyvinė valstybinio, 

komercinio ir filantropinio kapitalo galia, 

taip pat fondų parama; 

darbo rinkos, būtina investuoti į 

žmogiškuosius išteklius, 

mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir naujus socialinės 

ekonomikos verslo modelius, įskaitant 

socialinio poveikio investicijas ir socialinio 

poveikio sutarčių sudarymą. Programa 

„InvestEU“ turėtų sustiprinti 

besiformuojančią socialinės rinkos 

ekosistemą, didindama finansavimo pasiūlą 

ir galimybes ja pasinaudoti labai mažoms ir 

socialinėms įmonėms, kad pagalbą gautų 

tie, kam jos labiausiai reikia. Ataskaitoje, 

kurią parengė aukšto lygio darbo grupė 

investavimo į socialinę infrastruktūrą 

Europoje klausimams spręsti18, kalbama 

apie investicijų į socialinę infrastruktūrą ir 

paslaugas – įskaitant švietimą, mokymą, 

sveikatą ir būstą – deficitą, kuriam pašalinti 

reikalinga, be kita ko, ir Sąjungos lygmens 

parama. Todėl, siekiant prisidėti prie 

socialinės rinkos vertės grandinės plėtotės 

ir Sąjungos atsparumo didinimo, turėtų būti 

pasitelkiama kolektyvinė valstybinio, 

komercinio ir filantropinio kapitalo galia, 

taip pat fondų parama; 

__________________ __________________ 

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

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

18 European Economy Discussion Paper 

No 074, paskelbta 2018 m. sausio mėn. 

18 European Economy Discussion Paper 

Nr. 074, paskelbta 2018 m. sausio mėn. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. ES skyrius turėtų 

padėti proporcingai spręsti Sąjungos masto 

rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemas; remiami 

veiksmai turėtų turėti akivaizdžios Europos 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. ES skyrius turėtų 

padėti proporcingai spręsti Sąjungos masto 

rinkos nepakankamumo, visų pirma 

tarpvalstybinių projektų atveju, ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 
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pridėtinės vertės. Valstybės narės skyriuje 

valstybėms narėms turėtų būti suteikta 

galimybė savo pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų išteklių 

dalį skirti ES garantijos atidėjiniams, kad 

ES garantiją būtų galima panaudoti 

finansavimo arba investavimo operacijoms, 

kurios skirtos rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemoms spręsti jų pačių teritorijoje, 

įskaitant pažeidžiamas ir atokias vietoves, 

kaip antai atokiausius Sąjungos regionus, 

kad būtų pasiekti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomo fondo tikslai. 

Veiksmai, „InvestEU“ fondo lėšomis 

remiami per ES arba valstybės narės 

skyrius, neturėtų dubliuotis su privačiuoju 

finansavimu ar jį išstumti arba iškraipyti 

konkurenciją vidaus rinkoje; 

problemas; remiami veiksmai turėtų turėti 

akivaizdžios Europos pridėtinės vertės. 

Valstybės narės skyriuje valstybėms 

narėms turėtų būti suteikta galimybė savo 

pagal pasidalijamojo valdymo principą 

valdomų fondų išteklių dalį skirti ES 

garantijos atidėjiniams, kad ES garantiją 

būtų galima panaudoti finansavimo arba 

investavimo operacijoms, kurios skirtos 

rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms spręsti 

jų pačių teritorijoje, įskaitant pažeidžiamas 

ir atokias vietoves, kaip antai atokiausius 

Sąjungos regionus, kad būtų pasiekti pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomo 

fondo tikslai. Veiksmai, „InvestEU“ fondo 

lėšomis remiami per ES arba valstybės 

narės skyrius, neturėtų dubliuotis su 

privačiuoju finansavimu ar jį išstumti arba 

iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ES garantiją, kuria grindžiamas 

„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 

įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 

galutinius gavėjus pasiekiančius 

įgyvendinančiuosius partnerius. Susitarimą 

dėl garantijos, kuriuo paskirstomi 

„InvestEU“ fondo garantijos teikimo 

pajėgumai, Komisija turėtų sudaryti su 

kiekvienu įgyvendinančiuoju partneriu, kad 

paremtų jo finansavimo ir investavimo 

operacijas, atitinkančias „InvestEU“ fondo 

tikslus ir tinkamumo kriterijus. Siekiant 

užtikrinti tinkamą ES garantijos 

panaudojimą, turėtų būti nustatyta 

atitinkama „InvestEU“ fondo valdymo 

struktūra; 

(24) ES garantiją, kuria grindžiamas 

„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 

įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 

galutinius gavėjus pasiekiančius 

įgyvendinančiuosius partnerius. Susitarimą 

dėl garantijos, kuriuo paskirstomi 

„InvestEU“ fondo garantijos teikimo 

pajėgumai, Komisija turėtų sudaryti su 

kiekvienu įgyvendinančiuoju partneriu, kad 

paremtų jo finansavimo ir investavimo 

operacijas, atitinkančias „InvestEU“ fondo 

tikslus ir tinkamumo kriterijus. Siekiant 

užtikrinti tinkamą ES garantijos 

panaudojimą, turėtų būti nustatyta 

atitinkama „InvestEU“ fondo valdymo 

struktūra, tačiau neužkraunant per didelės 

administracinės naštos; 

 

Pakeitimas 20 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti, kad „InvestEU“ 

fondo ES skyriaus intervencinėmis 

priemonėmis daugiausia dėmesio būtų 

skiriama Sąjungos lygmens rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms, tačiau 

kartu pasiekti ir kuo didesnę geografinę 

aprėptį, ES garantija turėtų būti paskirstyta 

įgyvendinantiesiems partneriams, kurie, 

atskirai arba kartu su kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais, gali 

aprėpti bent tris valstybes nares. Vis dėlto 

tikimasi, kad apie 75 proc. ES skyriaus ES 

garantijos bus paskirta tam 

įgyvendinančiajam partneriui ar 

partneriams, kuris (kurie) galės pasiūlyti 

„InvestEU“ fondo finansinių produktų 

visose valstybėse narėse; 

(30) siekiant užtikrinti, kad „InvestEU“ 

fondo ES skyriaus intervencinėmis 

priemonėmis daugiausia dėmesio būtų 

skiriama Sąjungos lygmens rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms, tačiau 

kartu pasiekti ir kuo didesnę geografinę 

aprėptį, ES garantija turėtų būti paskirstyta 

įgyvendinantiesiems partneriams, kurie, 

atskirai arba kartu su kitais 

įgyvendinančiaisiais partneriais, gali 

aprėpti bent dvi valstybes nares. Vis dėlto 

tikimasi, kad apie 75 proc. ES skyriaus ES 

garantijos bus paskirta tam 

įgyvendinančiajam partneriui ar 

partneriams, kuris (kurie) galės pasiūlyti 

„InvestEU“ fondo finansinių produktų 

visose valstybėse narėse; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) „InvestEU“ fondo veikloje turėtų 

būti numatyta galimybė, kai tinkama, 

dotacijas ar finansines priemones arba 

abiejų rūšių priemones, finansuojamas iš 

Sąjungos biudžeto arba iš ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

inovacijų fondo, sklandžiai ir veiksmingai 

derinti su ta garantija situacijose, kuriose 

tai yra reikalinga, kad būtų kuo labiau 

remiamos investicijos, padėsiančios spręsti 

konkrečias rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; 

(33) „InvestEU“ fondo veikloje turėtų 

būti numatyta galimybė, kai tinkama, 

dotacijas ar finansines priemones arba 

abiejų rūšių priemones, finansuojamas iš 

Sąjungos biudžeto arba bet kurio kito ad 

hoc fondo, tokio kaip ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 

inovacijų fondas, sklandžiai ir veiksmingai 

derinti su ta garantija situacijose, kuriose 

tai yra reikalinga, kad būtų kuo labiau 

remiamos investicijos, padėsiančios spręsti 

konkrečias rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; 

 

Pakeitimas 22 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) „InvestEU“ konsultacijų centras 

turėtų remti tvirtos investicinių projektų 

bazės pagal kiekvieną politikos liniją 

sukūrimą. Be to, siekiant užtikrinti 

galimybę centralizuotai valdomoms 

Sąjungos programoms teikti vieno langelio 

principu pagrįstą įvairių sričių politikos 

projektų plėtojimo pagalbą, turėtų būti 

numatytas įvairius sektorius apimantis 

programos „InvestEU“ komponentas; 

(35) „InvestEU“ konsultacijų centras 

turėtų remti tvirtos investicinių projektų 

bazės pagal kiekvieną politikos liniją 

sukūrimą ir užtikrinti veiksmingą 

geografinės diversifikacijos įgyvendinimą, 

taip prisidedant prie Sąjungos tikslo, 

susijusio su ekonomine, socialine ir 

teritorine sanglauda ir regioninių 

skirtumų mažinimu. Konsultacijų centras 

ypatingą dėmesį turėtų skirti mažesniems, 

tarpvalstybinio masto ir ES pridėtinę vertę 

kuriantiems projektams. Be to, siekiant 

užtikrinti galimybę centralizuotai 

valdomoms Sąjungos programoms teikti 

vieno langelio principu pagrįstą įvairių 

sričių politikos projektų plėtojimo pagalbą, 

turėtų būti numatytas įvairius sektorius 

apimantis programos „InvestEU“ 

komponentas; 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) siekiant užtikrinti plačią geografinę 

konsultacinių paslaugų aprėptį visoje 

Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 

žinias apie „InvestEU“ fondą, prireikus, 

atsižvelgiant į esamas paramos programas, 

turėtų būti užtikrinama „InvestEU“ 

konsultacijų centro veikla vietos lygmeniu, 

kad būtų teikiama konkreti, iniciatyvi, prie 

poreikių pritaikyta pagalba vietoje; 

(36) siekiant užtikrinti plačią ir 

sąžiningą geografinę konsultacinių 

paslaugų aprėptį visoje Sąjungoje ir 

sėkmingai panaudoti vietos žinias apie 

„InvestEU“ fondą, atsižvelgiant į esamas 

paramos programas, turėtų būti 

užtikrinama „InvestEU“ konsultacijų 

centro veikla vietos lygmeniu kiekvienoje 

valstybėje narėje, visų pirma teritorijose, 

kuriose skiriama mažiausiai sutarčių, kad 

būtų teikiama konkreti, iniciatyvi, prie 

poreikių pritaikyta pagalba vietoje; 

 

Pakeitimas 24 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

37 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) įgyvendinant „InvestEU“ fondą 

turėtų būti atsižvelgta ir į paramos 

gebėjimams stiprinti, kad būtų plėtojami 

organizaciniai gebėjimai ir rinkos 

formavimo veikla ir taip užtikrinama 

projektų kokybė, poreikį. Be to, siekiama 

sukurti sąlygas potencialaus reikalavimus 

atitinkančių gavėjų besiformuojančiuose 

rinkos segmentuose skaičiaus didėjimui, 

ypač tais atvejais, kai dėl mažo 

individualių projektų dydžio projektų 

lygmeniu labai išauga sandorių sąnaudos, 

kaip antai socialinio finansavimo 

ekosistemoje. Todėl parama gebėjimams 

stiprinti turėtų papildyti veiksmus, kurių 

imamasi pagal kitas konkrečiai politikos 

sričiai skirtas Sąjungos programas; 

(37) įgyvendinant „InvestEU“ fondą 

turėtų būti atsižvelgta ir į paramos 

gebėjimams stiprinti, kad būtų plėtojami 

organizaciniai gebėjimai ir rinkos 

formavimo veikla ir taip užtikrinama 

projektų kokybė, poreikį, visų pirma 

mažiau išsivysčiusiose šalyse. Be to, 

siekiama sukurti sąlygas potencialaus 

reikalavimus atitinkančių gavėjų 

besiformuojančiuose rinkos segmentuose 

skaičiaus didėjimui, ypač tais atvejais, kai 

dėl mažo individualių projektų dydžio 

projektų lygmeniu labai išauga sandorių 

sąnaudos, kaip antai socialinio finansavimo 

ekosistemoje. Todėl parama gebėjimams 

stiprinti turėtų papildyti veiksmus, kurių 

imamasi pagal kitas konkrečiai politikos 

sričiai skirtas Sąjungos programas; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(47) programa „InvestEU“ turėtų padėti 

spręsti ES masto rinkos nepakankamumo ir 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas ir sudaryti sąlygas Sąjungos 

mastu rinkoje išbandyti novatoriškus 

finansinius produktus, taip pat sistemas, 

per kurias jie būtų platinami, sprendžiant 

naujas arba sudėtingas rinkos 

nepakankamumo problemas. Todėl 

veiksmai Sąjungos lygmeniu yra pagrįsti, 

(47) programa „InvestEU“ turėtų padėti 

spręsti ES masto rinkos trūkumų bei 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemas ir sudaryti 

sąlygas Sąjungos mastu rinkoje išbandyti 

novatoriškus finansinius produktus, taip pat 

sistemas, per kurias jie būtų platinami, 

sprendžiant naujas arba sudėtingas rinkos 

nepakankamumo problemas. Todėl 

veiksmai Sąjungos lygmeniu yra pagrįsti, 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiuo reglamentu steigiamas „InvestEU“ 

fondas, kuriuo suteikiama ES garantija 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

kurias vykdo įgyvendinantieji partneriai ir 

kuriomis remiama Sąjungos vidaus 

politika. 

Šiuo reglamentu steigiamas „InvestEU“ 

fondas, kuriuo suteikiama ES garantija 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

kurias vykdo įgyvendinantieji partneriai ir 

kuriomis remiama Sąjungos vidaus 

politika, ir apibrėžiami ryšiai su įvairiais 

partneriais pagal šį reglamentą. 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Sąjungos ekonomikos tvarumo ir 

jos augimo, 

b) Sąjungos ekonomikos tvarumo ir 

jos augimo, įskaitant klimato tikslus, 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos kapitalo rinkų integracijos 

ir bendrosios rinkos stiprinimo, įskaitant 

sprendimus, kuriais sprendžiama Sąjungos 

kapitalo rinkų susiskaidymo problema, 

įvairinami Sąjungos įmonių finansavimo 

šaltiniai ir skatinamas tvarus finansavimas. 

d) Sąjungos kapitalo rinkų integracijos 

ir bendrosios rinkos stiprinimo, įskaitant 

sprendimus, kuriais sprendžiama Sąjungos 

kapitalo rinkų susiskaidymo problema, 

įvairinami Sąjungos įmonių, visų pirma 

MVĮ ir startuolių, finansavimo šaltiniai ir 

skatinamas tvarus finansavimas. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) Sąjungos klimato srities tikslų 

siekimo, taip pat ilgalaikės 

aplinkosauginės ir visuomeninės naudos 

realizavimo; 
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Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gerinti socialinių įmonių 

galimybes gauti mikrofinansavimą ir 

finansavimą, remti su socialinėmis 

investicijomis ir įgūdžiais susijusias 

finansavimo ir investavimo operacijas ir 

plėtoti ir stiprinti socialinių investicijų 

rinkas 7 straipsnio 1 dalies d punkte 

nurodytose srityse. 

d) sudaryti palankesnes sąlygas 

socialinėms įmonėms gauti 

mikrofinansavimą ir finansavimą, remti su 

socialinėmis investicijomis ir įgūdžiais 

susijusias finansavimo ir investavimo 

operacijas ir plėtoti ir stiprinti socialinių 

investicijų rinkas 7 straipsnio 1 dalies d 

punkte nurodytuose sektoriuose. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) didinti gerovę Sąjungoje mažinant 

skurdą ir sudarant sąlygas teisingesniam 

pajamų paskirstymui; 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) remti investicijas į materialųjį ir 

nematerialųjį turtą, siekiant skatinti 

augimą, investicijas ir užimtumą; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ES garantija 8 straipsnio 1 dalies a punkte 

nurodyto ES skyriaus reikmėms – 

ES garantija 8 straipsnio 1 dalies a punkte 

nurodyto ES skyriaus reikmėms – 
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38 000 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis). Atidėjinių norma – 40 proc. 

38 000 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis). Atidėjinių norma – 40 proc. 

arba 15 200 000 000 EUR 

(13 065 000 000 EUR palyginamosiomis 

kainomis). 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto 

valstybės narės skyriaus reikmėms gali būti 

suteikta papildoma ES garantijos suma, jei 

valstybės narės pagal Reglamento [[BNR] 

numeris]28 [10 straipsnio 1 dalį] ir 

Reglamento [[BŽŪP planas] numeris]29 

[75 straipsnio 1 dalį] skiria atitinkamas 

sumas. 

8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto 

valstybės narės skyriaus reikmėms gali būti 

suteikta papildoma ES garantijos suma, jei 

valstybių narių nacionalinės ar regioninės 

institucijos pagal Reglamento [[BNR] 

numeris]1a [10 straipsnio 1 dalį] ir 

Reglamento [[BŽŪP planas] numeris]1b 

[75 straipsnio 1 dalį] skiria atitinkamas 

sumas. 

__________________ __________________ 

 1a Užpildyti. 

 1b Užpildyti. 

28   

29   

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalies pirmoje pastraipoje 

nurodytos sumos preliminarus 

paskirstymas pateikiamas šio reglamento I 

priede. Prireikus Komisija gali pakeisti 

tame I priede nurodytas sumas ne daugiau 

kaip 15 proc. kiekvienam tikslui. Ji apie 

visus pakeitimus praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

2. 1 dalies pirmoje pastraipoje 

nurodytos sumos preliminarus 

paskirstymas pateikiamas šio reglamento I 

priede. Prireikus Komisija gali pakeisti 

tame I priede nurodytas sumas ne daugiau 

kaip 15 proc. kiekvienam tikslui. Ji apie 

visus pakeitimus praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 
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Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Jei reikėtų naujų atidėjinių, jie 

būtų atskaitomi iš ES metinio biudžeto 

maržų arba lankstumo priemonės, tačiau 

jokiu būdu ne iš biudžeto eilučių ar lėšų, 

kurios jau paskirtos. 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 3 dalyje nurodyta suma gali būti 

panaudota teikiant programai „InvestEU“ 

įgyvendinti skirtą techninę ir 

administracinę paramą, kaip antai 

parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito 

ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines 

informacinių technologijų sistemas. 

4. 3 dalyje nurodyta suma gali būti 

panaudota teikiant programai „InvestEU“ 

įgyvendinti skirtą techninę ir 

administracinę paramą, kaip antai 

informacinę, mokomąją, parengiamąją, 

stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 

veiklą, įskaitant institucines informacinių 

technologijų sistemas. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) stojančiosios šalys, šalys kandidatės 

ir potencialios šalys kandidatės pagal jų 

dalyvavimo Sąjungos programose 

bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus 

atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose 

ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba 

panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir tų 

šalių susitarimuose nustatytomis 

konkrečiomis sąlygomis, 

b) stojančiosios šalys ir šalys 

kandidatės pagal jų dalyvavimo Sąjungos 

programose bendruosius principus ir 

sąlygas, nustatytus atitinkamuose 

bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos 

tarybos sprendimuose arba panašiuose 

susitarimuose, ir Sąjungos ir tų šalių 

susitarimuose nustatytomis konkrečiomis 

sąlygomis, 
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Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 

keturias politikos linijas, kuriomis 

sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos, susijusios su konkrečia taikymo 

sritimi: 

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 

keturias politikos linijas, kuriomis 

sprendžiamos rinkos trūkumų ar 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, susijusios 

su konkrečia taikymo sritimi, be kita ko, 

atokiausiuose regionuose. 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tvarios infrastruktūros politikos 

liniją – tai apima tvarias investicijas 

transporto, energetikos, skaitmeninio 

junglumo, žaliavų tiekimo ir perdirbimo, 

kosmoso, vandenynų ir vandens, atliekų, 

gamtos ir kitos aplinkos infrastruktūros, 

įrangos, kilnojamojo turto ir naujoviškų 

technologijų diegimo srityse, kuriomis 

prisidedama prie Sąjungos aplinkos 

apsaugos arba socialinio tvarumo, arba 

abiejų sričių tikslų, arba kurios atitinka 

Sąjungos aplinkos apsaugos arba socialinio 

tvarumo standartus, 

a) tvarios infrastruktūros politikos 

liniją – tai apima tvarias investicijas 

transporto, įskaitant daugiarūšį 

transportą, turizmo, energetikos, dėmesį 

skiriant atsinaujinantiesiems energijos 

šaltiniams ir energijos vartojimo 

efektyvumui, skaitmeninio junglumo, 

žaliavų tiekimo ir perdirbimo, kosmoso, 

vandenynų ir vidaus vandenų, atliekų, 

gamtos ir kitos aplinkos infrastruktūros, 

įrangos, kilnojamojo turto ir naujoviškų 

technologijų diegimo srityse, kuriomis 

prisidedama prie Sąjungos aplinkos 

apsaugos arba socialinio tvarumo, arba 

abiejų sričių tikslų, arba kurios atitinka 

Sąjungos aplinkos apsaugos arba socialinio 

tvarumo standartus, 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) socialinių investicijų ir įgūdžių 

politikos liniją – tai apima 

d) socialinių investicijų liniją – tai 

apima mikrofinansavimą, socialinių įmonių 
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mikrofinansavimą, socialinių įmonių 

finansavimą ir socialinę ekonomiką; 

įgūdžius, švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas; socialinę infrastruktūrą 

(įskaitant socialinį būstą ir studentų 

bendrabučius); socialines inovacijas; 

sveikatos ir ilgalaikę priežiūrą; įtrauktį ir 

prieinamumą; socialiniu tikslu vykdomą 

kultūrinę veiklą; pažeidžiamų asmenų, 

įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, 

integraciją. 

finansavimą ir socialinę ekonomiką; 

Teisingo perėjimo užtikrinimo 

darbuotojams fondą, įgūdžius, švietimą, 

mokymą ir susijusias paslaugas; socialinę 

infrastruktūrą; sveikatos ir ilgalaikę 

priežiūrą, ypatingą dėmesį skiriant 

skurdesniems visuomenės nariams; taip 

pat pažeidžiamiausių asmenų, įskaitant 

trečiųjų valstybių piliečius, teisėtai 

gyvenančius vienoje ES valstybių narių, 
integraciją. 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vykdant finansavimo ir investavimo 

operacijas pagal 1 dalies a punkte nurodytą 

tvarios infrastruktūros politikos liniją, 

atliekamas poveikio klimatui ir aplinkos 

bei socialiniam tvarumui patikrinimas, kad 

būtų kuo labiau sumažintas žalingas 

poveikis ir kuo labiau padidinta nauda 

klimatui, aplinkai ir socialiniam aspektui. 

Tuo tikslu finansavimo prašantys projektų 

vykdytojai pateikia reikiamą informaciją, 

remdamiesi Komisijos parengsimomis 

gairėmis. Projektams, kurie yra mažesni už 

tam tikrą gairėse nustatytą dydį, 

patikrinimas netaikomas. 

Vykdant finansavimo ir investavimo 

operacijas pagal 1 dalies a punkte nurodytą 

tvarios infrastruktūros politikos liniją, 

atliekamas poveikio klimatui ir aplinkos 

bei socialiniam tvarumui patikrinimas, kad 

būtų kuo labiau sumažintas žalingas 

poveikis ir kuo labiau padidinta nauda 

klimatui, aplinkai ir socialiniam aspektui. 

Tuo tikslu finansavimo prašantys projektų 

vykdytojai pateikia reikiamą informaciją, 

remdamiesi Komisijos parengsimomis 

gairėmis, kurias Komisija parengs kaip 

deleguotąjį aktą, visapusiškai 

atsižvelgdama į [Reglamente dėl sistemos 

tvariam investavimui palengvinti, 

COM(2018)0353] nustatytus kriterijus. 

Kai tinkama, projektams, kurie yra 

mažesni už tam tikrą gairėse nustatytą 

dydį, patikrinimas gali būti netaikomas. 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kiek tai susiję su prisitaikymu, 

užtikrinti atsparumą galimam neigiamam 

klimato kaitos poveikiui, atliekant 

a) kiek tai susiję su prisitaikymu, 

užtikrinti atsparumą galimam neigiamam 

klimato kaitos poveikiui, atliekant 
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pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 

padarinių ir rizikos vertinimą, įskaitant 

atitinkamas prisitaikymo priemones, ir, 

kiek tai susiję su švelninimu, į sąnaudų ir 

naudos analizę įtraukti išlaidas dėl 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų ir teigiamą klimato kaitos švelninimo 

priemonių poveikį, 

pažeidžiamumo dėl klimato kaitos 

padarinių ir rizikos vertinimą, įskaitant 

atitinkamas prisitaikymo priemones, ir, 

kiek tai susiję su švelninimu, į sąnaudų ir 

naudos analizę įtraukti išlaidas dėl 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų ir teigiamą klimato kaitos švelninimo 

priemonių poveikį, ir užtikrinti, jog būtų 

laikomasi ES aplinkos apsaugos tikslų ir 

standartų, 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) nustatyti teigiamą poveikį siekiant 

ES klimato ir energetikos srities tikslų, 

kaip nustatyta ES klimato ir energetikos 

srities veiksmingumo strategijose; 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Įgyvendinantieji partneriai teikia 

informaciją, kuri yra būtina, kad būtų 

galima stebėti prie Sąjungos tikslų klimato 

ir aplinkos srityje prisidedančias 

investicijas, remiantis Komisijos 

pateiksimomis gairėmis. 

4. Įgyvendinantieji partneriai teikia 

informaciją, kuri yra būtina, kad būtų 

galima stebėti prie Sąjungos tikslų klimato 

ir aplinkos srityje prisidedančias 

investicijas, remiantis Komisijos 

pateiksimomis gairėmis, ir įvertina 

operacijų atitiktį Reglamentui dėl 

sistemos tvariam investavimui palengvinti 

(COM(2018)0353). 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 

kad bent 50 proc. investicijų pagal tvarios 

5. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 

kad bent 40 proc. investicijas remiančių 
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infrastruktūros politikos liniją būtų 

prisidedama siekiant Sąjungos tikslų 

klimato ir aplinkos srityje. 

operacijų pagal tvarios infrastruktūros 

politikos liniją būtų prisidedama siekiant 

Sąjungos tikslų klimato ir aplinkos srityje, 

taip siekiant įgyvendinti įsipareigojimus, 

duotus 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos šalių 

konferencijoje. 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Komisija kartu su įgyvendinimo 

partneriais siekia, kad biudžeto garantijos 

dalis, naudojama pagal tvarios 

infrastruktūros politikos liniją, būtų 

paskirstyta siekiant veiksmų skirtingose 

srityse pusiausvyros. 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b. Transporto srityje bent 10 proc. 

investicijų pagal tvarios infrastruktūros 

politikos liniją turi būti prisidedama 

siekiant Sąjungos tikslų – iki 2050 m. 

sumažinti kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų 

ir sunkiai sužalotų asmenų skaičių iki 

nulio, taip pat renovuoti geležinkelių ir 

kelių tiltus ir tunelius, siekiant užtikrinti 

jų saugą. 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) naujos ar sudėtingos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, siekiant 

iii) naujos arba sudėtingos rinkos 

nepakankamumo, daugianacionalinių 

tarpvalstybinių projektų arba neoptimalios 
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sukurti naujus finansinius sprendimus ir 

rinkos struktūras, 

investavimo aplinkos problemos, siekiant 

sukurti naujus finansinius sprendimus ir 

rinkos struktūras, 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) intensyvus bendradarbiavimas 

siekiant suformuluoti, parengti ir 

įgyvendinti tarpvalstybinius transporto 

projektus; 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) valstybės narės skyriumi 

sprendžiamos konkrečios rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos vienoje ar 

keliose valstybėse narėse, siekiant pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomų 

fondų, iš kurių skiriami įnašai, tikslų. 

b) valstybės narės skyriumi 

sprendžiamos konkrečios rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos vienoje ar 

keliose valstybėse narėse, siekiant pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomų 

fondų, iš kurių skiriami įnašai, tikslų. 

Susitarimą dėl įnašo taip pat gali sudaryti 

valstybės narės regioninė institucija ir 

Komisija. Tokiame susitarime 

apibrėžiama investavimo veikla įnašą 

teikiančio regiono teritorijoje, susitarimui 

taikomos vienodos sąlygos, nustatytos šio 

reglamento 9 straipsnyje. 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybė narė ir Komisija sudaro 

susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 

pakeičia per keturis mėnesius nuo 

Valstybė narė ir Komisija sudaro 

susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 

pakeičia per tris mėnesius nuo Komisijos 
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Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinamas 

partnerystės susitarimas arba BŽŪP planas, 

priėmimo arba tuo pačiu metu, kai 

priimamas Komisijos sprendimas, kuriuo iš 

dalies keičiama programa arba BŽŪP 

planas. 

sprendimo, kuriuo patvirtinamas 

partnerystės susitarimas arba BŽŪP planas, 

priėmimo arba tuo pačiu metu, kai 

priimamas Komisijos sprendimas, kuriuo iš 

dalies keičiama programa arba BŽŪP 

planas. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tarpvalstybinius projektus, 

vykdomus subjektų, esančių arba 

įsisteigusių vienoje ar daugiau valstybių 

narių, ir apimančius vieną ar daugiau 

trečiųjų valstybių, įskaitant stojančiąsias 

valstybes, šalis kandidates ir potencialias 

šalis kandidates, šalis, kurioms taikoma 

Europos kaimynystės politika, taip pat 

Europos ekonominės erdvės ar Europos 

laisvosios prekybos asociacijos šalis arba 

užjūrio šalis ir teritorijas, nustatytas SESV 

II priede, arba asocijuotąsias trečiąsias 

valstybes, neatsižvelgiant į tai, ar esama 

partnerių tose trečiosiose valstybėse arba 

užjūrio šalyse ar teritorijose; 

a) tarpvalstybinius projektus, 

vykdomus subjektų, esančių arba 

įsisteigusių vienoje ar daugiau valstybių 

narių, ir apimančius vieną ar daugiau 

trečiųjų valstybių, įskaitant stojančiąsias 

valstybes ir šalis kandidates, šalis, kurioms 

taikoma Europos kaimynystės politika, taip 

pat Europos ekonominės erdvės ar Europos 

laisvosios prekybos asociacijos šalis arba 

užjūrio šalis ir teritorijas, nustatytas SESV 

II priede, arba asocijuotąsias trečiąsias 

valstybes, neatsižvelgiant į tai, ar esama 

partnerių tose trečiosiose valstybėse arba 

užjūrio šalyse ar teritorijose; 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ES skyriaus atveju reikalavimus 

atitinkančios garantijos šalys yra 

išreiškusios susidomėjimą ir yra pajėgios 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas ne mažiau kaip trijose 

valstybėse narėse. Įgyvendinantieji 

partneriai, sudarę grupę, gali ir kartu 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas ne mažiau kaip trijose 

valstybėse narėse. 

ES skyriaus atveju reikalavimus 

atitinkančios garantijos šalys yra 

išreiškusios susidomėjimą ir yra pajėgios 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas ne mažiau kaip dviejose 

valstybėse narėse. Įgyvendinantieji 

partneriai, sudarę grupę, gali ir kartu 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas ne mažiau kaip dviejose 

valstybėse narėse. Šią sąlygą galima 

įvykdyti vykdant finansavimo ir 
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investavimo operacijas viename valstybės 

narės regione. 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybių narių skyriaus atveju atitinkama 

valstybė narė įgyvendinančiuoju partneriu 

gali pasiūlyti vieną ar daugiau reikalavimus 

atitinkančių garantijos šalių iš tų, kurios 

išreiškė susidomėjimą pagal 9 straipsnio 3 

dalies c punktą. 

Valstybių narių skyriaus atveju 

kompetentinga valstybės narės ar 

atitinkamo regiono institucija 
įgyvendinančiuoju partneriu gali pasiūlyti 

vieną ar daugiau reikalavimus atitinkančių 

garantijos šalių iš tų, kurios išreiškė 

susidomėjimą pagal 9 straipsnio 3 dalies c 

punktą. 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu atitinkama valstybė narė nepasiūlo 

įgyvendinančiojo partnerio, Komisija pagal 

šios dalies antrą pastraipą renkasi iš 

įgyvendinančiųjų partnerių, kurie gali 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas atitinkamose geografinėse 

vietovėse. 

Jeigu atitinkama valstybė narė ar 

atitinkamas regionas nepasiūlo 

įgyvendinančiojo partnerio, Komisija pagal 

šios dalies antrą pastraipą renkasi iš 

įgyvendinančiųjų partnerių, kurie gali 

vykdyti finansavimo ir investavimo 

operacijas atitinkamose geografinėse 

vietovėse. 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) užtikrintų geografinę 

diversifikaciją; 

d) užtikrintų proporcingą geografinę 

diversifikaciją tarp valstybių narių; 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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16 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Atlyginimas už prisiimamą riziką 

paskirstomas Sąjungai ir 

įgyvendinančiajam partneriui proporcingai 

jų atitinkamai prisiimtos finansavimo ir 

investavimo operacijų portfelio arba, kai 

taikoma, atskirų operacijų rizikos daliai. 

Įgyvendinantysis partneris pats prisiima 

atitinkamą riziką, susijusią su finansavimo 

ir investavimo operacijomis, kurioms 

suteikta ES garantija, nebent išimtiniu 

atveju, kai politikos tikslai, kurių siekiama 

įgyvendinamu finansiniu produktu, yra 

tokio pobūdžio, kad įgyvendinantysis 

partneris pagrįstai negalėjo prisidėti savo 

pajėgumu prisiimti riziką. 

1. Atlyginimas už prisiimamą riziką 

paskirstomas Sąjungai ir 

įgyvendinančiajam partneriui proporcingai 

jų atitinkamai prisiimtos finansavimo ir 

investavimo operacijų portfelio arba, kai 

taikoma, atskirų operacijų rizikos daliai. 

Įgyvendinantysis partneris pats prisiima 

subalansuotą riziką, susijusią su 

finansavimo ir investavimo operacijomis, 

kurioms suteikta ES garantija ir taigi 

pirmųjų nuostolių garantija, nebent 

politikos tikslai, kurių siekiama 

įgyvendinamu finansiniu produktu, yra 

tokio pobūdžio, kad įgyvendinantysis 

partneris pagrįstai negalėjo prisidėti savo 

pajėgumu prisiimti riziką. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Patariamosios tarybos posėdžių 

protokolai skelbiami viešai tam skirtame 

tinklalapyje. 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „InvestEU“ konsultacijų centras teikia 

konsultacinę paramą nacionaliniu, 

regioniniu ir vietos lygmeniu, įskaitant 

atokiausius regionus, siekiant skatinti 

projektus, kuriais siekiama užtikrinti, jog 

per visą projektą būtų atsižvelgiama į 

socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus. 

Tokia parama apima pagalbą projektų 

kūrimui ir pajėgumų didinimui. 
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Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) imasi komunikacijos veiksmų, kad 

didintų informuotumą apie projektų 

vykdytojams ir finansų bei kitiems 

tarpininkams prieinamą paramą, kurią 

teikia konsultacijų centras, ir apskritai 

apie programos „InvestEU“ teikiamas 

galimybes. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija sukuria „InvestEU“ 

portalą. Jis yra lengvai prieinama ir patogi 

naudotis projektų duomenų bazė, kurioje 

teikiama aktuali informacija apie kiekvieną 

projektą. 

1. Komisija sukuria „InvestEU“ 

portalą. Jis yra prieinama visomis 

oficialiosiomis ES kalbomis ir patogi 

naudotis projektų duomenų bazė, kurioje 

teikiama aktuali informacija apie kiekvieną 

projektą. 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija apibrėžia metodiką 

kokybiniams rodikliams, kuriais remiantis 

būtų tiksliai įvertinama pažanga, padaryta 

siekiant 3 straipsnyje apibrėžtų tikslų, 

nustatyti. Remdamasi šia metodika, 

Komisija vėliausiai iki 2021 m. sausio 1 d. 

papildo III priedą. 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad įgyvendinimo ir rezultatų 

stebėsenos duomenys būtų renkami 

veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl 

įgyvendinantiesiems partneriams ir, kai 

tinkama, kitiems Sąjungos lėšų gavėjams 

nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 

reikalavimai. 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad įgyvendinimo ir rezultatų 

stebėsenos duomenys būtų tinkami 

nuodugniai padarytos pažangos ir 

sunkumų, su kuriais susidurta, analizei 

atlikti bei renkami veiksmingai, efektyviai 

ir laiku. Todėl įgyvendinantiesiems 

partneriams ir, kai tinkama, kitiems 

Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 

proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai. 

Atsiskaitymo sistema aiškiai apibrėžia 

politikos sritis, kurios išsamiai nurodomos 

finansavimo ir investavimo operacijoms 

tinkamose srityse, kaip nurodyta II priede. 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų 

rezultatus būtų galima panaudoti priimant 

sprendimus. 

1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų 

rezultatus būtų galima panaudoti priimant 

sprendimus. Įvertinimuose taip pat 

pateikiamas kokybinis pažangos, 

padarytos siekiant 3 straipsnyje apibrėžtų 

tikslų, įvertinimas. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Audito Rūmai atlieka ES garantijų, 

mokėjimų ir lėšų susigrąžinimo pagal šią 

priemonę, taip pat pagal programą 

„InvestEU“ finansuojamų operacijų 

auditą. Po šio reglamento įsigaliojimo 

praėjus 18 mėnesių Audito Rūmai 

parengia specialiąją ataskaitą. 



 

PE625.320v03-00 34/42 AD\1169267LT.docx 

LT 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pagal šio reglamento 4 straipsnį šis 

paskirstymas gali būti atitinkamais 

finansiniais metais keičiamas 

atsižvelgiant į šio reglamento 3 straipsnio 

2 dalyje nustatytų įvairių tikslų raidą. 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 1 punkto a papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) švarios ir tvarios 

atsinaujinančiosios energijos gamybos, 

tiekimo ar naudojimo plėtotę; 

a) švarios ir tvarios 

atsinaujinančiosios energijos gamybos, 

spartesnio diegimo, tiekimo ar naudojimo 

plėtotę; 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 1 punkto d papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) sintetinių degalų, gautų iš 

atsinaujinančiųjų / anglies junginių aspektu 

neutralių šaltinių, gamybą ir tiekimą; 

alternatyviuosius degalus; 

d) sintetinių degalų, gautų iš 

atsinaujinančiųjų / anglies junginių aspektu 

neutralių šaltinių, gamybą ir tiekimą; visų 

rūšių transporto alternatyviuosius degalus; 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tvarios transporto infrastruktūros, 

taip pat įrangos ir naujoviškų technologijų 

vystymas atsižvelgiant į Sąjungos 

2. Tvarios ir saugios transporto 

infrastruktūros ir judumo sprendimų, taip 

pat įrangos ir naujoviškų technologijų 
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transporto prioritetus ir įsipareigojimus 

pagal Paryžiaus susitarimą, įskaitant visų 

pirma: 

vystymas atsižvelgiant į Sąjungos 

transporto prioritetus ir įsipareigojimus 

pagal Paryžiaus susitarimą, įskaitant visų 

pirma: 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) projektus, kuriais prisidedama prie 

TEN-T infrastruktūros, įskaitant miestų 

transporto mazgus, jūrų ir vidaus vandenų 

uostus, daugiarūšio transporto terminalus ir 

jų prijungimą prie pagrindinių tinklų, 

vystymo; 

a) projektus, kuriais prisidedama prie 

TEN-T infrastruktūros, įskaitant miestų 

transporto mazgus, jūrų ir vidaus vandenų 

uostus, oro uostus, daugiarūšio transporto 

terminalus ir jų prijungimą prie pagrindinių 

tinklų, taip pat Reglamente (ES) 

Nr. 1315/2013 nustatytų telematikos 

priemonių vystymo; 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) TEN-T infrastruktūros projektus, 

kuriais atsižvelgiama į bent dviejų 

skirtingų transporto priemonių 

naudojimą, ypač krovinių daugiarūšio 

transporto terminalus ir keleivinio 

susisiekimo mazgus; 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pažangaus ir tvaraus judumo mieste 

projektus (orientuotus į mažataršio 

transporto mazgus, prieinamumą, oro taršą 

ir triukšmą, energijos vartojimą ir 

nelaimingus atsitikimus); 

b) pažangaus ir tvaraus judumo mieste 

projektus, įskaitant vidaus vandenų kelius 

ir oro transportą (orientuotus į mažataršio 

transporto mazgus, nediskriminacinį 

prieinamumą, oro taršą ir triukšmą, 

energijos vartojimą ir didesnį saugumą, be 

kita ko, dviratininkų ir pėsčiųjų 
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saugumą); 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto c papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) transporto sektoriaus kilnojamojo 

turto atnaujinimo ir modernizavimo 

rėmimą, siekiant įdiegti mažataršio judumo 

sprendimus; 

c) transporto sektoriaus kilnojamojo 

turto atnaujinimo ir modernizavimo 

rėmimą, siekiant įdiegti mažataršio judumo 

sprendimus, įskaitant alternatyviųjų ir 

sintetinių degalų, gautų iš 

atsinaujinančiųjų ir (arba) anglies 

junginių aspektu neutralių šaltinių, 

naudojimą visų rūšių transporto 

priemonėse; 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto d papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) geležinkelių infrastruktūros 

projektus, kitus geležinkelių projektus, taip 

pat jūrų uostų projektus; 

d) geležinkelių infrastruktūros, kitus 

geležinkelių projektus, vidaus vandenų 

infrastruktūros, taip pat jūrų uostų ir jūrų 

greitkelių projektus; 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto e papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) alternatyviųjų degalų infrastruktūrą, 

įskaitant elektromobilių įkrovimo 

infrastruktūrą. 

e) visų rūšių transporto alternatyviųjų 

degalų infrastruktūrą, įskaitant 

elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą. 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto e a papunktis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) pažangaus ir tvaraus judumo 

projektus, daugiausia dėmesio skiriant 

 – kelių eismo saugai (be kita ko, didinant 

vairuotojų ir keleivių saugumo lygį ir 

mažinant žuvusiųjų ir sunkiai sužalotų 

asmenų skaičių), 

 – prieinamumui (be kita ko, kaimo 

vietovėse), 

 – išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui, 

 – naujų transporto technologijų bei 

paslaugų, visų pirma MVĮ ir įskaitant 

susijusias ir autonomines transporto 

rūšis, taip pat integruotąjį bilietų 

pardavimą, kūrimui ir diegimui; 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto e b papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 eb) projektus, kuriais siekiama 

išlaikyti arba atnaujinti esamą transporto 

infrastruktūrą, įskaitant greitkelius TEN-

T tinkle, kuriuose būtina padidinti, 

išlaikyti arba pagerinti kelių saugą, plėtoti 

IT paslaugas arba užtikrinti 

infrastruktūros vientisumą ir standartus, 

visų pirma saugias stovėjimo vietas ir 

susijusius objektus, alternatyvias 

degalines ir elektros įkrovos sistemas; 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 2 punkto e c papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ec) kelių infrastruktūrą transportui 

sanglaudos valstybėse, mažiau 

išsivysčiusiuose regionuose arba pasienio 

transporto projektus; 
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Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

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

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) privatumo ir asmens duomenų 

apsaugos; 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 6 punkto f papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) kitas aukšto lygio skaitmenines 

technologijas ir paslaugas, kuriomis 

prisidedama prie Sąjungos pramonės 

skaitmeninimo. 

f) kitas aukšto lygio skaitmenines 

technologijas ir paslaugas, kuriomis 

prisidedama prie Sąjungos pramonės 

skaitmeninimo ir skaitmeninių 

technologijų, paslaugų ir įgūdžių 

integravimo į Sąjungos transporto 

sektorių; 

Pagrindimas 

Skaitmeninimas sparčiai keičia mūsų transporto sistemą: keičiasi transporto priemonės, 

judumo paslaugos, formuojasi daugiarūšio transporto logistika, navigacija ir kt. „InvestEU“ 

turėtų ypač remti novatoriškų technologijų naudojimą transporto srityje, nes tai vienas iš 

pagrindinių ES ekonomikos sektorių. 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 9 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Turizmas. 9. Turizmo sektorius. 
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Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos 11 punkto c papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas; 

c) švietimą, mokymą ir susijusias 

paslaugas, ypač daug dėmesio skiriant 

galimybėms transporte ir kituose 

sektoriuose, kurie susiduria su darbo 

jėgos problema ir turi prisitaikyti prie 

naujų technologijų; 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punkto 3.3 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3.3 a Investicijos, kuriomis skatinama 

didinti visų transporto priemonių, ypač 

kelių transporto, vairuotojų ir keleivių 

saugumo lygį. 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punkto 4.4 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4.4 Transportas: sutelktos investicijos į 

TEN-T, iš kurių: į TEN-T pagrindinį 

tinklą. 

4.4 Transportas: sutelktos investicijos į 

TEN-T, iš kurių: 

 – į pagrindinį tinklą ir visuotinį tinklą jo 

dalyse, nurodytose [Reglamento Nr. XXX, 

įrašyti nuorodą į naująją EITP], kuriuo 

sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 

priemonė, priede;  

 – į daugiarūšio transporto infrastruktūrą; 

 – į inovatyvius sprendimus, kuriais 

prisidedama prie subalansuoto transporto 

rūšių derinio, įskaitant vidaus vandenų 

kelių ir oro transportą; 
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 – Įrengtų alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros punktų skaičius 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punkto 7.2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7.2a Parama aukštos kvalifikacijos 

darbuotojams: darbuotojų skaičius, kai 

parama teikiama aukštos kvalifikacijos 

reikalaujančių įgūdžių turinčių 

darbuotojų išlaikymui gamybos ir 

paslaugų srityse, taip pat siekiant padėti 

prisitaikyti prie skaitmeninimo 
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