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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Įgyvendindama programą „InvestEU“ Komisija siekia sutelkti viešąsias ir privačiąsias 
investicijas, kad būtų pašalintas esamas investicijų trūkumas ir pasiekti kompleksiniai tikslai 
atitinkamų ES politikos sričių supaprastinimo, lankstumo, sinergijos ir nuoseklumo srityse. 

Norėdama geriau reaguoti į ekonomikos krizę, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, Komisija 
atšaukė savo ankstesnį 2018 m. gegužės mėn. pasiūlymą ir pateikė naują pasiūlymą. Pandemija 
daro didelį poveikį Sąjungos ekonomikai, todėl padidėjusios rizikos aplinkoje didėja investicijų 
poreikis. Todėl programa „InvestEU“, kurios pagrindinis bruožas yra projektų rizikos 
mažinimas siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus finansavimą, atlieka svarbų vaidmenį 
gaivinant Sąjungos ekonomiką ir užtikrinant visos ekonomikos atsparumą. 

Naujasis pasiūlymas iš esmės atspindi 2019 m. balandžio mėn. Europos Parlamento ir Tarybos 
pasiektą dalinį susitarimą. Pagrindiniai nauji elementai susiję su iš pradžių pasiūlyto finansinio 
paketo padidinimu ir pasiūlymo taikymo srities išplėtimu. Kaip siūlo Komisija, „InvestEU“ 
fondas teikia 75.1 mlrd. EUR ES garantiją projektams remti pagal programą vykdant 
finansavimo ir investavimo operacijas. Remiantis 45 proc. atidėjinių norma, atidėjinių suma yra 
33,800 mln. EUR. Taikymo sritis išplečiama nustatant papildomą politikos liniją, kad atnaujinta 
programa „InvestEU“ galėtų veikti pagal penkias politikos linijas: tvarios infrastruktūros; 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo; MVĮ; socialinių investicijų ir įgūdžių; strateginių 
Europos investicijų. Penktoji politikos kryptis, t. y. strateginių Europos investicijų linija, 
įtraukta siekiant patenkinti būsimus Europos ekonomikos poreikius ir užtikrinti arba išlaikyti 
strateginį savarankiškumą pagrindiniuose sektoriuose. 

Transportas didžiąja dalimi įtrauktas į tvarios infrastruktūros liniją ir strateginę Europos 
investicijų liniją. Jos abi apima infrastruktūrą, kilnojamąjį turtą ir naujoviškų technologijų 
diegimą. Kaip siūlo Komisija, tvarios infrastruktūros linija, kuri taip pat apima tokias sritis, 
kaip energetika, skaitmeninis junglumas, kosmosas ir aplinka, remiama skiriant 20 mlrd. EUR 
visos ES garantijos. Strateginei Europos investicijų linijai skiriama 31.2 mlrd. EUR visos ES 
garantijos dalis. Programa taip pat apima turizmą ir jis galėtų būti potencialiai įtrauktas į visas 
penkias politikos linijas, atsižvelgiant į konkrečius poreikius. 

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl programos „InvestEU“, kaip priemonės, kuria 
siekiama paskatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į transporto ir turizmo sektorių ir 
prisidėti prie sektoriaus atsigavimo, ilgalaikio konkurencingumo ir atsparumo, atsižvelgiant į 
COVID-19 sveikatos ir ekonomikos krizę. Pandemija smarkiai ir neproporcingai paveikė 
transporto ir turizmo sektorių. Ekonominė veikla ES viduje ir už jos ribų labai sumažėjo, todėl 
gerokai sumažėjo gamybos lygis, taigi ir prekių vežimas. Be krovininio transporto, smarkiai 
sumažėjo ir keleivių vežimas. 

Pandemijos protrūkis parodė pasaulinių tiekimo grandinių tarpusavio sąsajas, be kita ko, 
transporto sektoriuje, ir atskleidė strateginių pramonės šakų priklausomybę nuo trečiųjų šalių 
importo strateginėse vertės grandinėse. Toks strateginis pažeidžiamumas turėtų būti šalinamas 
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siekiant pagerinti sektoriaus veiklos rezultatus ir strateginį savarankiškumą, padedant gerinti 
Sąjungos reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir jos ekonominį atsparumą. 

Todėl, siekiant paremti sektoriaus atsigavimą ir paskatinti jo tvarų augimą, ilgalaikį 
konkurencingumą, strateginį savarankiškumą ir atsparumą, reikia didelių investicijų į Sąjungos 
ypatingos svarbos transporto infrastruktūrą, visų pirma į jungtis, judumą mieste, 
įvairiarūšiškumą, visų rūšių transporto alternatyviųjų degalų infrastruktūrą, tvaraus, pažangaus 
ir automatizuoto judumo technologijas ir visų rūšių transporto logistiką, bendros Europos 
transporto erdvės kūrimą, taip pat skirtingų sektorių transporto, energetikos, skaitmeninės 
politikos linijų ir kitų sektorių sinergiją. Programa „InvestEU“ turi ne tik padidinti transporto 
sektoriaus tvarumą ir skaitmeninimą, bet ir suteikti pakankamai erdvės svarbiems tikslams, 
pavyzdžiui, transporto saugai, įsidarbinimo galimybėms ir ilgalaikiam regioniniam vystymuisi, 
pasiekti. Atsižvelgdamas į pradiniame daliniame susitarime sutartus tikslus, pranešėjas pritaria 
tam, kad įgyvendinantieji partneriai taikytų tikslą, kad bent 55 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją būtų prisidedama prie Sąjungos tikslų klimato ir aplinkos srityje 
įgyvendinimo.

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) 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 

(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. Kai kuriuose 
sektoriuose, visų pirma transporto ir 
turizmo sektoriuose, nuosmukis bus daug 
kartų didesnis. Pandemijos protrūkis 
parodė, kokia svarbi pasaulinės tiekimo 
grandinės tarpusavio sąsaja, 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 
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išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai. Manoma, kad investicinė veikla 
gerokai sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, 
nors investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad būtų vėl užkurtas ir 
išlaikytas ilgalaikis augimas atsižvelgiant į 
technologinius pokyčius ir pasaulinę 
konkurenciją, be kita ko, inovacijų, 
įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus ir 
remti greitą, įtraukų ir tinkamai vykdomą 
ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

pat kad padidėtų visos ekonomikos 
atsparumas ir sykiu, laikantis jos taisyklių, 
būtų išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai, įskaitant laisvę užsiimti verslu, 
taip pat laisvą asmenų ir prekių judėjimą. 
Manoma, kad investicinė veikla gerokai 
sumažėjo. Net ir prieš pandemiją, nors 
investicijų ir BVP santykis Sąjungoje 
pamažu gerėjo, jis vis dar buvo mažesnis 
už tą, kurio būtų galima tikėtis per tvirtą 
atsigavimą, ir nepakankamas, kad 
kompensuotų po 2009 m. krizės ne vienus 
metus trukusį investicijų deficitą. Dar 
svarbiau tai, kad dabartiniai investicijų 
lygiai ir prognozės neaprėpia visų 
struktūrinių investicijų, Sąjungai 
reikalingų, kad ekonomika vėl pradėtų 
augti ir kad tas augimas būtų ilgalaikis, 
atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 
pasaulinę konkurenciją, be kita ko, 
inovacijų, įgūdžių, infrastruktūros, mažųjų 
ir vidutinių įmonių (MVĮ) srityse, ir į 
būtinybę spręsti tokius esminius 
visuomenės uždavinius kaip tvarumas ar 
visuomenės senėjimas. Todėl, siekiant 
įgyvendinti Sąjungos politikos tikslus, visų 
pirma Žaliojo kurso tikslus, ir remti greitą, 
įtraukų ir tinkamai vykdomą ekonomikos 
atgaivinimą, svarbiausias uždavinys turėtų 
būti 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. Be to, būtina parama siekiant 
išspręsti rinkos nepakankamumo ir 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemas ir mažinti investicijų deficitą 
tiksliniuose sektoriuose;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 
kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą, įvairovės neišvengta tam tikro jų 
taikymo srities dubliavimosi. Dėl šios 
įvairovės taip pat kilo painiavos 
tarpininkams ir galutiniams gavėjams, nes 
jie susidūrė su skirtingomis atitikties 
reikalavimams ir ataskaitų teikimo 
taisyklėmis. Dėl to, kad nėra suderintų 
taisyklių, nebuvo galimybių derinti kelis 
Sąjungos fondus, nors toks derinimas būtų 
buvęs naudingas įgyvendinant tokius 
paramos projektus, kuriems reikalingas 
įvairių rūšių finansavimas. Todėl, remiantis 
pagal Investicijų planą Europai įsteigto 
Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) patirtimi, turėtų būti įsteigtas vienas 
bendras fondas – „InvestEU“ fondas, – 
kuris teiktų veiksmingesnę paramą 
integruodamas ir supaprastindamas pagal 
bendrą biudžeto garantijų sistemą siūlomą 
finansavimą, taip sustiprinant Sąjungos 
paramos poveikį ir kartu sumažinant 
Sąjungos biudžeto sąnaudas;

(2) atliktuose vertinimuose pabrėžiama, 
kad dėl finansinių priemonių, taikytų pagal 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą, įvairovės neišvengta tam tikro jų 
taikymo srities dubliavimosi. Dėl šios 
įvairovės taip pat kilo painiavos 
tarpininkams ir galutiniams gavėjams, nes 
jie susidūrė su skirtingomis atitikties 
reikalavimams ir ataskaitų teikimo 
taisyklėmis. Dėl to, kad nėra suderintų 
taisyklių, nebuvo galimybių derinti kelis 
Sąjungos fondus, nors toks derinimas būtų 
buvęs naudingas įgyvendinant tokius 
paramos projektus, kuriems reikalingas 
įvairių rūšių finansavimas. Todėl siekiant, 
kad galutiniams gavėjams teikiama 
parama būtų efektyvesnė (taip pat ir 
biurokratiniu lygmeniu), remiantis pagal 
Investicijų planą Europai įsteigto Europos 
strateginių investicijų fondo (ESIF) 
patirtimi, turėtų būti įsteigtas vienas 
bendras fondas – „InvestEU“ fondas, kuris 
teiktų paramą integruodamas ir 
supaprastindamas pagal bendrą biudžeto 
garantijų sistemą siūlomą finansavimą, taip 
sustiprinant Sąjungos paramos poveikį ir 
kartu sumažinant Sąjungos biudžeto 
sąnaudas;

Pakeitimas 3

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, 

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų ir 
teisės aktų, kuriais siekiama baigti kurti 
bendrąją rinką ir skatinti tvarų integracinį 
augimą bei darbo vietų kūrimą, pvz., 
2019 m. gruodžio 11 d. Europos žaliąjį 
kursą, taip pat 2010 m. kovo 3 d. Europos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“, 2015 m. rugsėjo 
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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;

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, 
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, 
2020 m. gegužės 20 d. ES 2030 m. 
biologinės įvairovės strategiją, 
Reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo1a, 2020 m. liepos 8 d. 
Energetikos sistemos integracijos 
strategiją ir ES vandenilio strategiją. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, teikdamas paramą 
investicijoms ir galimybes gauti 
finansavimą;
_______________________

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).
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimo 
pagal žiedinės ekonomikos principus, prie 
Sąjungos ekonomikos augimo tvarumo ir 
įtraukumo, taip pat Sąjungos kapitalo rinkų 
socialinio 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, atsižvelgiant į atokiausių, kaimo, 
kalnų, salų ir periferinių regionų 
ypatumus;

Pakeitimas 5
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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, švietimas 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, švietimo ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių MVĮ ir organizacijų 
galimybės gauti finansavimą. Kultūros, 
švietimo 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;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
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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;

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;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
klimato tikslo bus stebimas naudojantis ES 
klimato stebėjimo sistema, kurią Komisija 
parengs bendradarbiaudama su 
potencialiais įgyvendinančiaisiais 
partneriais, tinkamai naudodama 
Reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
nustatytus kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
ekonominė veikla yra tvari aplinkos 
atžvilgiu. Programa „InvestEU“ taip pat 
turėtų būti padedama įgyvendinti kitus 
darnaus vystymosi tikslų aspektus;

__________________
25 COM(2018)353.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinius projektus, kuriems 
teikiama didelė Sąjungos parama, visų 
pirma infrastruktūros srityje, turėtų 
patikrinti įgyvendinantysis partneris, kad 

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

nustatytų, ar jie daro poveikį aplinkai ar 
klimatui arba socialinį poveikį. Tokį 
poveikį turintiems investiciniams 
projektams turėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas pagal gaires, kurias turėtų 
parengti Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su galimais 
įgyvendinančiaisiais partneriais pagal 
programą „InvestEU“. Rengiant tas gaires 
turėtų būti tinkamai naudojami 
Reglamente (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti nustatyti 
kriterijai, skirti įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu ir 
atitinka kitoms Sąjungos programoms 
parengtas gaires. Vadovaujantis 
proporcingumo principu į tokias gaires 
turėtų būti įtrauktos tinkamos nuostatos, 
padedančios vengti bereikalingos 
administracinės naštos, o projektams, kurie 
nesiekia tam tikros gairėse nustatytos 
apimties, neturėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas. Tais atvejais, kai 
įgyvendinantysis partneris nusprendžia, 
kad tvarumo patikrinimo atlikti nereikia, jis 
turi tai pagrįsti „InvestEU“ fondo tikslais 
įsteigtam Investicijų komitetui. Su klimato 
tikslų siekimu nesuderinamos operacijos 
turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
pagal šį reglamentą teikiamos paramos 
reikalavimų;

Pakeitimas 9

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 

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

infrastruktūrą, ypač susijusios su jungtimis, 
sąveikumu, daugiarūšiškumu ir 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 ir netaršius energijos 
išteklius, aplinkos infrastruktūrą, su 
klimato politikos veiksmais susijusią 
infrastruktūrą ir skaitmeninę infrastruktūrą. 
Vykdant programą „InvestEU“ pirmenybę 
reikėtų teikti sritims, kuriose investuojama 
nepakankamai ir kuriose reikia papildomų 
investicijų. Siekiant kuo labiau padidinti 
Sąjungos finansavimo paramos poveikį ir 
pridėtinę vertę, tikslinga skatinti 
supaprastintą investavimo procesą, kuris 
užtikrintų projektų bazės matomumą ir kuo 
labiau padidintų sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos programomis tokiose srityse kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas. 
Atsižvelgiant į grėsmes 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;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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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 yra Sąjungos ir valstybių 
narių ekonomikai strateginę reikšmę 
turinti sritis. Kaip sektorius jis dėl 
COVID-19 pandemijos patyrė ypač didelį 
susitraukimą. Tai visų pirma paveikė MVĮ, 
sukėlė plataus masto nedarbo padidėjimą, 
kas ypač palietė sezoninius darbuotojus ir 
pažeidžiamoje padėtyje esančius asmenis. 
Programa „InvestEU“ turėtų remti jo 
atsigavimą ir prisidėti prie ilgalaikio 
konkurencingumo bei tvarumo stiprinimo, 
padėdama pagrindus naujam pažangiam, 
prieinamam, novatoriškam, moderniam, 
skaitmeniniam ir atspariam ES turizmo ir 
kelionių sektoriui, įskaitant novatoriškas 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
šio sektoriaus poveikį klimatui ir aplinkai. 
Per COVID-19 krizę nustatyti socialinių 
ryšių apribojimai ir sienų uždarymas 
turėjo didelį neigiamą ekonominį poveikį 
turizmui ir su juo susijusiems sektoriams. 
Tvarus turizmo sektoriaus atsigavimas 
turėtų būti neatsiejamas nuo daugybės 
nuolatinių, vietinių, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo. Labai nuo turizmo 
priklausantys ir su specifiniais 
sunkumais, susijusiais su jų ekonomine 
plėtra, susiduriantys regionai galės 
pritraukti investicijų, kurios būtų 
neįmanomos be „InvestEU“ pajėgumo ir 
gebėjimo dėl ES garantijos pritraukti 
privačius investuotojus ir jos sukelto 
pritraukimo poveikio; 

Pakeitimas 11

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 

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
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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;

2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis, be kita ko, parodė 
Sąjungos pramonės išorinę 
priklausomybę strateginėse vertės 
grandinėse ir taip pabrėžė skubų poreikį 
koordinuotai spręsti strateginio 
pažeidžiamumo problemas siekiant 
pagerinti Sąjungos reagavimą į 
ekstremaliąsias situacijas, taip pat jos 
strateginį savarankiškumą, lemiantį visos 
ekonomikos atsparumą. Tik atspari, įtrauki 
ir integracinė Europos ekonomika gali 
išsaugoti gerai veikiančią bendrąją rinką ir 
vienodas sąlygas atsižvelgiant ir į 
labiausiai nukentėjusių valstybių narių 
interesus;

Pakeitimas 12

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 

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų gamybos ir kaupimo, su krize 
susijusių produktų gamybos, viešojo 
pirkimo, valdymo ir neišimtinio 
licencijavimo skatinimo užtikrinant jų 
įperkamumą ir papildant kitas Sąjungos 
priemones, medicinos priemonių, 
reikmenų, apsauginės įrangos, reagavimo 
į sveikatos krizes pajėgumų ir civilinės 
saugos sistemos stiprinimo, remiantis 
plataus produktų, kurie yra gyvybiškai 
svarbūs ekstremalių sveikatai situacijų 
atveju, prieinamumo ir įperkamumo 
principais; ii) ypatingos svarbos fizinės 
arba virtualios infrastruktūros, įskaitant, be 
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grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; masinės informacinių ir ryšių 
technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektai Europos Sąjungoje; ypač 
svarbių išteklių tiekimo viešojo sektoriaus 
subjektams, įmonėms ir vartotojams 
Sąjungoje; 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;

kita ko, transeuropinius tinklus 
transporto, energetikos ir skaitmeniniuose 
sektoriuose, ypač jų tarpvalstybinę 
infrastruktūrą; iii) tos infrastruktūros 
eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, 
įskaitant finansavimą ir žmogiškuosius 
išteklius, siekiant rasti sprendimus, kaip 
pašalinti TEN-T kliūtis ir sumažinti 
administracinę naštą tarpvalstybinėse 
atkarpose; iv) bazinių didelio poveikio, 
transformatyviųjų, žaliųjų ir skaitmeninių 
technologijų, padėtį iš esmės keičiančių 
inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant dirbtinį intelektą, blokų 
grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, 
technologijas, užtikrinančias tvarų, 
pažangų, daugiarūšį ir automatizuotą 
judumą ir logistiką naudojant visų rūšių 
transportą ir teikiant visas turizmo 
paslaugas, švaraus vandenilio ir kuro 
elementų prietaikas, pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos ir perdirbimo įrenginiai Europos 
Sąjungoje; ypač svarbių išteklių tiekimo 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; 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 
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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. Komisija 
turėtų nustatyti vertinimo kriterijus, pagal 
kuriuos būtų nustatoma, ar paramos 
gavėjas didelę veiklos dalį vykdo 
Sąjungoje ir todėl atitinka reikalavimus 
paramai gauti pagal strateginę Europos 
investicijų liniją. Paramą turėtų būti 
galima teikti ir tiems projektams, kurių 
operacijomis, vykdomomis daugelyje ES 
vietų, prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, išlaikant ir 
stiprinant gerai veikiančias strategines 
vertės grandines ir Sąjungai strategiškai 
svarbią veiklą, kuria prisidedama prie 
strateginio ypatingos svarbos 
infrastruktūros, įskaitant transeuropinį 
transporto tinklą, savarankiškumo, 
transformatyviųjų technologijų, padėtį iš 
esmės keičiančių inovacijų ir išteklių 
įmonėms ir vartotojams, ypač labiausiai 
krizės paveiktuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
turizmo ir transporto.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių 
eismo saugumo, be kita ko, siekiant 
Sąjungos tikslo iki 2050 m. iki nulio 
sumažinti kelių eismo įvykiuose žuvusių ir 
sunkiai sužalotų asmenų skaičių, 
geležinkelių ir kelių infrastruktūros 
atnaujinimo ir techninės priežiūros, 
energetikos, visų pirma atsinaujinančiosios 
energijos, energijos vartojimo efektyvumo 

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

geležinkelių paslaugų išplėtimo, įskaitant 
naktinius traukinius, energetikos, visų 
pirma atsinaujinančiosios energijos, 
energijos vartojimo efektyvumo laikantis 
2030 m. energetikos strategijos ir 
Sąjungos tikslo užtikrinti anglies dioksido 
poveikio neutralumą ne vėliau kaip iki 
2050 m., pastatų renovacijos projektų, 
kuriuose daug dėmesio skiriama energijos 
taupymui ir pastatų integravimui į susietas 
energetikos, energijos kaupimo, 
skaitmeninių tinklų ir transporto sistemas, 
tinklų sujungiamumo lygių gerinimo, 
skaitmeninio junglumo ir skaitmeninės 
prieigos, be kita ko, kaimo vietovėse, 
atokiausiuose ir kalnų regionuose, žaliavų 
tiekimo ir perdirbimo, kosmoso, 
vandenynų ir vandens, įskaitant vidaus 
vandenų kelius, atliekų tvarkymo laikantis 
atliekų hierarchijos ir žiedinės ekonomikos 
principų, gamtos ir kitos aplinkos 
infrastruktūros, kultūros paveldo, tvaraus 
turizmo, įrangos, kilnojamojo turto ir 
naujoviškų technologijų diegimo srityse, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
aplinkosaugos, atsparumo klimato kaitai 
arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 18
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis
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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 arba kilnojamojo 
turto eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimas ir paslaugų 
teikimas;

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) dirbtinį intelektą, blokų grandinės 
technologijas, programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio debesijos technologijas, našiąją 
kompiuteriją, kibernetinį saugumą, 
kvantines technologijas, fotoniką, 
pramonines biotechnologijas, autonomines 
transporto priemones ir su transporto 
priemonių ir infrastruktūros saugumu 
susijusias technologijas;

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) visų transporto rūšių tvaraus, 
pažangaus ir automatizuoto judumo ir 
logistikos technologijas, įskaitant bilietų 
pardavimo ir sklandaus judumo 
technologijų paslaugas;

Pakeitimas 23

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

cb) tvarų turizmą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 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, visų galutinių gavėjų, gaunančių 
finansavimą pagal strateginę Europos 
investicijų liniją, ypač tų, kurie gauna 
finansavimą kosmoso, gynybos ir 
kibernetinio saugumo srityse, ir 
specifiniuose projektuose, turinčiuose 
faktinį tiesioginį poveikį saugumui 
ypatingos svarbos sektoriuose, atveju 
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.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija kartu su įgyvendinančiaisiais 
partneriais siekia užtikrinti, kad tiek tvarios 
infrastruktūros politikos linijai naudojama 
ES garantijos dalis, tiek ES garantijos 
dalis, naudojama strateginei Europos 
investicijų linijai, būtų paskirstomos 
siekiant atitinkamai įvairių 1 dalies 
a punkte ir 1 dalies e punkte nurodytų 
sričių pusiausvyros.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Finansavimo ir investavimo operacijos ne 
pagal strateginių Europos investicijų, o 
kitas linijas gali būti vykdomos vienoje ar 
keliose iš toliau nurodytų sričių:

 Finansavimo ir investavimo operacijos ne 
pagal strateginių Europos investicijų, o 
kitas linijas gali būti vykdomos vienoje ar 
keliose iš šio priedo 1–15 punktuose 
nurodytų sričių:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) į mažataršes miesto transporto 
priemones orientuoti pažangaus ir tvaraus 
judumo mieste projektai, įskaitant 
projektus, susijusius su vidaus vandenų 
kelių ir novatoriškais judumo sprendimais, 
nediskriminaciniu prieinamumu, oro taršos 
ir triukšmo mažinimu, energijos 
suvartojimu, pažangiųjų miestų tinklais, 
technine priežiūra, saugumo didinimu ir 
susidūrimų, be kita ko, su dviratininkais ir 
pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;

c) į mažataršes ir netaršias miesto 
transporto priemones orientuoti pažangaus 
ir tvaraus judumo mieste projektai, 
įskaitant projektus, susijusius su vidaus 
vandenų kelių ir novatoriškais judumo 
sprendimais, dviračių transportu, 
nediskriminaciniu prieinamumu, oro taršos 
ir triukšmo mažinimu, energijos 
suvartojimu, pažangiųjų miestų tinklais, 
technine priežiūra, saugumo didinimu ir 
susidūrimų, be kita ko, su dviratininkais ir 
pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Turizmas, visų pirma 
investicijomis, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus ir jo vertės grandinių 
atsigavimo, ilgalaikio konkurencingumo 
ir tvarumo stiprinimo remiant veiksmus, 
kuriais skatinamas tvarus, prieinamas, 
novatoriškas ir skaitmeninis turizmas, 
įskaitant ekologinį turizmą, kaimo 
turizmą, jūrų turizmą, kultūrinį turizmą, 
dviračių turizmą ir geležinkelių turizmą.
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