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Pakeitimas 16
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 krizės sprendimo 
būdų. Todėl, užuot skatinus vien 
techninius aspektus, pvz., sverto poveikio 
aspektus arba projekto įgyvendinimo 
greitį ir apimtį, itin svarbu nustatyti ir 
remti projektus, kuriais užtikrinamas šis 
faktinis papildomumas ir kokybė;

Or. en

Pakeitimas 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, visų pirma 
transporto ir turizmo sektoriuose. 
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 
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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;

sykiu, laikantis jos taisyklių, būtų 
išlaikomas atvirumas konkurencijai ir 
prekybai, įskaitant laisvę užsiimti verslo 
veikla, 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 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;

Or. en

Pakeitimas 18
Elena Kountoura

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 

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

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

Or. en
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Pakeitimas 19
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekonomikos atgaivinimą, būtina teikti 
paramą, kuri padėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir mažinti 
investicijų deficitą tiksliniuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 20
Sara Cerdas

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 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 daugiau sunkumų 
tarpininkams ir galutiniams gavėjams, nes 
jiems reikėjo taikyti skirtingas tinkamumo 
finansuoti ir ataskaitų teikimo taisykles. 
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 ir biurokratines 
sąnaudas;

Or. en
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Pakeitimas 21
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) per kelerius pastaruosius metus 
Sąjunga priėmė plataus užmojo strategijų ir 
teisės aktų, kuriais siekiama baigti kurti 
bendrąją rinką ir skatinti tvarų integracinį 
augimą bei darbo vietų kūrimą, pvz., 
2010 m. kovo 3 d. Europos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“, 2015 m. rugsėjo 30 d. 
Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų 
planą, 2018 m. gegužės 22 d. Naująją 
Europos kultūros darbotvarkę, 2016 m. 
lapkričio 30 d. dokumentų rinkinį „Švari 
energija visiems europiečiams“, 2015 m. 
gruodžio 2 d. iniciatyvą „Uždaro ciklo 
kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų 
planas“, 2016 m. liepos 20 d. komunikatą 
„Europos mažataršio judumo strategija“, 
2016 m. lapkričio 30 d. Europos gynybos 
veiksmų planą, 2017 m. birželio 7 d. 
komunikatą „Pradeda veikti Europos 
gynybos fondas“, 2016 m. spalio 26 d. 
Europos kosmoso strategiją, 2017 m. 
gruodžio 13 d. Tarpinstitucinę deklaraciją 
dėl Europos socialinių teisių ramsčio, 
2019 m. gruodžio 11 d. Europos žaliąjį 
kursą, 2020 m. sausio 14 d. Europos 
žaliojo kurso investicijų planą, 2020 m. 
sausio 14 d. iniciatyvą „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
2020 m. vasario 19 d. Europos klimato 
teisės aktą1a, 2020 m. kovo 4 d. 
reglamentą, kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralizavimo sistema, 2020 m. 
kovo 10 d. Naująją Europos pramonės 
strategiją, 2020 m. kovo 10 d. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją, 
2020 m. gegužės 20 d. 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategiją, 2020 m. 
birželio 18 d. Reglamentą (ES) 
2020/8521b, 2020 m. liepos 8 d. 
Energetikos sistemos integracijos 
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strategiją ir ES vandenilio strategiją, taip 
pat 2020 m. trečiajame ketvirtyje Sąjunga 
pateiks strategiją „Renovacijos banga“. 
„InvestEU“ fondas turėtų padėti išnaudoti 
ir sustiprinti šių viena kitą papildančių 
strategijų sinergiją, prisidėti prie 
laipsniško aplinkai kenksmingų subsidijų 
panaikinimo ir padėti įgyvendinti teisės 
aktus, teikdamas paramą investicijoms ir 
galimybes gauti finansavimą;

_________________
1a Reglamentas (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma neutralizuoto poveikio klimatui 
sistema.
1b 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 22
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, kuriuo remiantis 
nustatomi nacionalinių reformų prioritetai 
ir stebimas jų įgyvendinimas. Valstybės 
narės, prireikus bendradarbiaudamos su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis, 
parengia nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas tiems reformų 
prioritetams įgyvendinti. Šios strategijos 
turėtų būti pristatomos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis, Sąjungos arba 

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

abejomis lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Šios strategijos 
taip pat turėtų padėti nuosekliai ir 
strategiškai naudotis Sąjungos 
finansavimu, atsižvelgiant ne tik į 
ekonomikos gaivinimą, bet ir į Žaliojo 
kurso tikslus. Šios strategijos turėtų 
maksimaliai padidinti finansinės paramos, 
kuri bus gaunama iš Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų, taip pat pagal Europos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
ir programą „InvestEU“, pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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, 
atsižvelgiant į ekonominio ir 
infrastruktūros vystymosi skirtumus tarp 
atskirų regionų ir valstybių narių. 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 
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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;

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, 
įskaitant sanglaudos politiką, 
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, ypatingą dėmesį 
skiriant kaimo, kalnuotoms, atokiausioms 
ir mažiausiai prieinamoms vietovėms;

Or. en

Pakeitimas 24
Sara Cerdas

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 

(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 
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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;

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; Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
pagrindiniams sektoriams, kuriuos 
paveikė COVID-19 pandemijos sukelta 
krizė, taip pat regionams, kurie patiria 
sunkumų dėl savo geografinės padėties, 
pavyzdžiui, atokiausiems regionams, 
saloms ir tolimiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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 
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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;

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 regionų 
ypatumus;

Or. en

Pagrindimas

Atokiausi regionai turi specifinių problemų, kurios kelia iššūkių jų vystymuisi ir trukdo jiems 
integruotis į vidaus rinką. Ypatinga atokiausių regionų padėtis pripažinta SESV 349 
straipsnyje.

Pakeitimas 26
Maria Grapini

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 

(5) „InvestEU“ fondas turėtų prisidėti 
prie Sąjungos konkurencingumo ir 
socialinės bei ekonominės konvergencijos 
bei sanglaudos didinimo, be kita ko, 
inovacijų ir skaitmeninimo srityse, prie 
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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;

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, įskaitant atokiausius regionus;

Or. en

Pakeitimas 27
Maria Grapini

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 

(6) kultūra, švietimas ir kūryba yra 
svarbūs ir greitai augantys Sąjungos 
sektoriai, kuriuose iš intelektinės 
nuosavybės ir individualaus kūrybiškumo 
kuriama ekonominė ir kultūrinė vertė. 
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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;

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, 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;

Or. en

Pakeitimas 28
Julie Lechanteux

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 25 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti. 
Tikimasi, kad pagal programą 
„InvestEU“ įgyvendinamais veiksmais 30 
% bendro programos „InvestEU“ 
finansinio paketo bus skirta klimato 

(10) Išbraukta
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tikslams įgyvendinti. Atitinkami veiksmai 
bus nustatyti programos „InvestEU“ 
rengimo ir įgyvendinimo etapais ir 
pakartotinai įvertinti vykdant atitinkamus 
vertinimo ir peržiūros procesus;

Or. en

Pagrindimas

Klimato srities tikslai neturėtų sistemingai daryti įtakos programoms, kuriomis siekiama 
skatinti ekonomikos atsigavimą ir investicijas ES. Atsižvelgiant į dabartinę valstybių narių 
ekonomikos padėtį, pirmiau reikia skubiai gelbėti prioritetinius sektorius, pavyzdžiui, turizmo, 
transporto, pramonės ir paslaugų, kuriuose dirba daugiausiai žmonių, ypač Prancūzijoje: 
sektorius, kurie nuo tada, kai buvo pasirašyti Paryžiaus susitarimai, jau pradėjo energetikos 
pertvarką, kuri dabar ekonominiu požiūriu tampa vis labiau ribojanti ir brangesnė, o 
ilgalaikių rinkų tvarumas ir pusiausvyra dėl sveikatos krizės tampa vis mažiau stabilesnė.

Pakeitimas 29
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita, vykdoma laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir darnaus 
vystymosi tikslus, svarbą, programa 
„InvestEU“ bus prisidedama prie klimato 
politikos veiksmų integravimo ir prie 
bendro tikslo – 30 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams ir 10 % su 
biologine įvairove susijusiems tikslams 
remti. Tikimasi, kad pagal programą 
„InvestEU“ įgyvendinamais veiksmais 60 
% bendro programos „InvestEU“ 
finansinio paketo bus skirta klimato ir 
biologinės įvairovės tikslams įgyvendinti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
programos „InvestEU“ rengimo ir 
įgyvendinimo etapais ir pakartotinai 
įvertinti vykdant atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;
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Or. en

Pakeitimas 30
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 31
Julie Lechanteux

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 

(11) Išbraukta
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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;
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmų klimato srityje stebėjimo sistema, kaip ir dauguma kitų priemonių, yra Europos 
Komisijos kišimosi į valstybių narių aplinkos politiką priemonė. Ekologinis motyvas yra 
galiausiai tik pretekstas Komisijai sukurti papildomas kontrolės priemones ir užkrauti 
vykdymo užtikrinimo priemones valstybėms narėms ir jų pramonės šakoms. Nepaisant to, kad 
jos turi įveikti sveikatos krizę ir stengiasi atgaivinti savo ekonomiką.

Pakeitimas 32
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
2030 m. klimato ir energetikos srities 
tikslų ir perėjimo prie poveikio klimatui 
neutralumo iki 2040 m. bus stebimas 
naudojantis ES klimato stebėjimo sistema, 
kurią Komisija parengs ir suderins su 
daugiašalio plėtros banko suderinta 
metodika, skirta klimato veiksmams 
nustatyti24a, 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 
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vystymosi tikslų aspektus;

_________________ _________________
24a 2019, Bendra ataskaita dėl daugiašalių 
plėtros bankų klimato veiksmų 
finansavimo, 2020 m. rugpjūtis, ERPB, 
EIB, ADB, AIIB, IDB grupė, ISDB, WB 
grupė

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

Or. en

Pakeitimas 33
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) investicinius projektus, kuriems 
teikiama didelė Sąjungos parama, visų 
pirma infrastruktūros srityje, turėtų 
patikrinti įgyvendinantysis partneris, kad 
nustatytų, ar jie daro poveikį aplinkai ar 
klimatui arba socialinį poveikį. Tokį 
poveikį turintiems investiciniams 
projektams turėtų būti taikomas tvarumo 
patikrinimas pagal gaires, kurias turėtų 
parengti Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su galimais 
įgyvendinančiaisiais partneriais pagal 
programą „InvestEU“. Rengiant tas gaires 
turėtų būti tinkamai naudojami Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti1a nustatyti 
kriterijai, skirti įvertinti, ar ekonominė 
veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu ir 
atitinka kitoms Sąjungos programoms 
parengtas gaires. Su klimato tikslų siekimu 
nesuderinamos ir Reglamento (ES) 
2020/852 nustatytų kriterijų 
neatitinkančios operacijos turėtų būti 
laikomos neatitinkančiomis pagal šį 
reglamentą teikiamos paramos 
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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;

reikalavimų;

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 34
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarią ekonomiką, konkurencingumą ir 
konvergenciją, laikantis žalos nedarymo 
principo ir būtiniausių apsaugos 
priemonių, kaip nustatyta Reglamente 
(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti1a. Tai kelia 
disbalanso įsitvirtinimo riziką ir daro 
ilgalaikį poveikį regionų plėtrai. Didelės 
investicijos į Sąjungos infrastruktūrą, ypač 
susijusios su jungtimis, energijos vartojimo 
efektyvumu ir Europos bendros transporto 
erdvės sukūrimu, yra ypač svarbios 
siekiant įgyvendinti Sąjungos tvarumo 
tikslus, įskaitant su darnaus vystymosi 
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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;

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;

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en
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Pakeitimas 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, sąveikumu 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, įskaitant transeuropinį 
transporto tinklą, ypač tarpvalstybines 
atkarpas, 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 
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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;

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

Or. en

Pakeitimas 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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;

Or. en

Pagrindimas

Atokiausi regionai turi specifinių problemų, kurios kelia iššūkių jų vystymuisi ir trukdo jiems 
integruotis į vidaus rinką. Ypatinga atokiausių regionų padėtis pripažinta SESV 349 
straipsnyje.

Pakeitimas 37
Kosma Złotowski

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 

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

konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, daugiarūšiu transportu 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 
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 ir 
miestų zonose principus. Tai turėtų 
papildyti kitų Sąjungos fondų, kurie teikia 
paramą investicijų į viešąsias erdves, 
transportą, energetiką ir kitus ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

Or. en
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Pakeitimas 38
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) žemi investicijų į infrastruktūrą 
lygio rodikliai Sąjungoje, vyravę per 
finansų krizę ir dabar per COVID-19 krizę, 
pakenkė Sąjungos galimybėms skatinti 
tvarų augimą, konkurencingumą ir 
konvergenciją. Tai kelia disbalanso 
įsitvirtinimo riziką ir daro ilgalaikį poveikį 
regionų plėtrai. Didelės investicijos į 
Sąjungos infrastruktūrą, ypač susijusios su 
jungtimis, energijos vartojimo efektyvumu 
ir Europos bendros transporto erdvės 
sukūrimu, yra ypač svarbios siekiant 
įgyvendinti Sąjungos tvarumo tikslus, 
įskaitant su darnaus vystymosi tikslais 
susijusius Sąjungos įsipareigojimus, ir 
naujuosius 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 nulinio ŠESD kiekio 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 
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piliečių apsaugos viešosiose erdvėse 
principus. Tai turėtų papildyti kitų 
Sąjungos fondų, kurie teikia paramą 
investicijų į viešąsias erdves, transportą, 
energetiką ir kitus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus saugumo 
komponentams, pvz., Europos regioninės 
plėtros fondo, pastangas;

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

Or. en

Pakeitimas 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reali daugiarūšio transporto sistema 
– tai galimybė sukurti veiksmingą ir 
aplinką tausojantį transporto tinklą, 
kuriame būtų optimaliai išnaudojamos visų 
transporto priemonių galimybės ir kuriama 
jų tarpusavio sinergija. Programa 
„InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį 
potencialą ir yra naudingi verslui, tačiau 
kelia didelę riziką privatiems 
investuotojams. programa „InvestEU“ taip 
pat turėtų prisidėti prie intelektinių 
transporto sistemų (ITS) kūrimo ir 
diegimo. Ji turėtų padėti didinti pastangas 
kurti ir taikyti transporto priemonių 
saugumo ir kelių infrastruktūros gerinimo 
technologijas;

(16) tikroji daugiarūšio transporto 
sistema – tai galimybė sukurti veiksmingą 
ir aplinkai nekenksmingą transporto 
tinklą, kuriame būtų optimaliai 
išnaudojamos visų transporto priemonių 
rūšių galimybės, ypatingą dėmesį skiriant 
geležinkeliams, ir kuriama jų sinergija. 
Programa „InvestEU“ turėtų būti remiamos 
investicijos į daugiarūšio transporto 
mazgus, kurie turi didelį ekonominį ir 
aplinkosauginį potencialą ir yra naudingi 
verslui, tačiau kelia didelę riziką 
privatiems investuotojams. programa 
„InvestEU“ taip pat turėtų prisidėti prie 
intelektinių transporto sistemų (ITS) ir 
alternatyvių degalų infrastruktūros 
kūrimo ir diegimo. Programa „InvestEU“ 
turėtų paskatinti dėti daugiau pastangų į 
transporto priemonių saugumo ir kelių 
infrastruktūros gerinimo technologijų 
kūrimą ir diegimą;

Or. en

Pakeitimas 40
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István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos labai susitraukė. Programa 
„InvestEU“ turėtų prisidėti prie ilgalaikio 
jo konkurencingumo stiprinimo, padėdama 
pagrindus naujam pažangiam, tvariam, 
novatoriškam, moderniam 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 tarpusavyje 
susijusiems sektoriams. Regionų ir vietos 
lygmenys turėtų aktyviai dalyvauti 
programoje „InvestEU“, ypatingą dėmesį 
skiriant ir teikiant pagalbą regionams ir 
miestams, kurie labai priklauso nuo 
turizmo, ir ypač atsižvelgti į atokių ir 
kaimo vietovių, taip pat salų padėtį.

Or. en

Pakeitimas 41
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos labai susitraukė, plačiu mastu 
praradus darbo vietas, kas visų pirma 
palietė sezoninius darbuotojus ir 
pažeidžiamoje padėtyje esančius asmenis. 
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operacijas, skatinančias tvarų, 
novatorišką ir skaitmeninį turizmą;

Programa „InvestEU“ turėtų būti 
prisidedama prie jo ilgalaikio 
konkurencingumo stiprinimo ir tvaraus 
turizmo sektoriaus plėtros, visų pirma 
prieigos, ekologinio turizmo ir įperkamų 
kelionių geležinkeliu, remiant veiksmus, 
skatinančius tvaraus, novatoriško ir 
skaitmeninio turizmo atsigavimą, o tai 
turėtų padėti kurti daug nuolatinių, 
vietinių, kokybiškų darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 42
Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) turizmas, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos labai susitraukė. Turizmas 
daugeliui Europos regionų turi 
strateginės svarbos visai jų ekonomikai 
bei yra augimą ir užimtumą skatinančiu 
veiksniu. Programa „InvestEU“ turėtų būti 
prisidedama prie jo atsigavimo, 
konkurencingumo ir tvarumo stiprinimo 
remiant veiksmus, skatinančius tvarų, 
novatorišką ir skaitmeninį turizmą;

Or. en

Pakeitimas 43
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

dėl COVID-19 pandemijos patyrė ypač 
didelį susitraukimą. Programa „InvestEU“ 
turėtų būti remiamas jo atsigavimas ir 
prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį renginių ir verslo turizmą.

Or. en

Pakeitimas 44
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) turizmas, kuris yra Sąjungai ir 
vidaus rinkos plėtrai, ekonomikai svarbi 
sritis, dėl COVID-19 
pandemijos labai susitraukė. Sektoriaus 
nuostoliai lėmė ne tik kelionių agentų ir 
operatorių ekonominius nuostolius, bet ir 
darbo vietų praradimą. Labai nukentėjo 
daugelio nuo turizmo sektoriaus labai 
priklausomų regionų, pavyzdžiui, 
atokiausių, pakrančių ir salų regionų, 
ekonominė plėtra. Programa „InvestEU“ 
turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
veiksmus, skatinančius tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą, taip pat kuriant 
naujas darbo vietas sektoriui;

Or. en

Pakeitimas 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(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, kuris yra Sąjungos 
ekonomikai svarbi sritis, dėl COVID-19 
pandemijos labai susitraukė, kas visų 
pirma palietė MVĮ. Programa „InvestEU“ 
turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio jo 
konkurencingumo stiprinimo remiant 
veiksmus, skatinančius tvarų, novatorišką 
ir skaitmeninį turizmą, taip pat kaimo 
turizmą;

Or. en

Pakeitimas 46
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) labai svarbu skubiai pasirūpinti 
investicijomis į skaitmeninę 
transformaciją, ją spartinti ir siekti, kad tai 
būtų naudinga visiems Sąjungos piliečiams 
ir verslui. Bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategijai skirta tvirta politikos sistema 
dabar turėtų būti derinama su panašaus 
užmojo investicijomis, be kita ko, į etišką 
dirbtinį intelektą, kaip numatyta 
Skaitmeninės Europos programoje;

Or. en

Pakeitimas 47
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 26 
d. diskusijoms skirtame Komisijos 
dokumente dėl socialinio Europos aspekto, 

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

Komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio, Sąjungos sistemoje dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos ir 2020 m. 
sausio 14 d. Komunikate „Tvirta socialinė 
Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“, 
įtraukesnės ir sąžiningesnės Sąjungos 
kūrimas – vienas svarbiausių Sąjungos 
prioritetų sprendžiant nelygybės problemą 
ir skatinant socialinės įtraukties politiką 
Europoje. Galimybių nelygybė visų pirma 
pažeidžia teises į išsilavinimą, mokymą, 
kultūrą, užimtumą, sveikatos priežiūros ir 
socialines paslaugas. Investicijos į 
socialinę, su įgūdžių tobulinimu ir 
žmogiškuoju kapitalu susijusią ekonomiką, 
taip pat į pastangas pažeidžiamas 
gyventojų grupes integruoti į visuomenę 
gali padidinti ekonomines galimybes, ypač 
jei jos koordinuojamos Sąjungos lygmeniu. 
„InvestEU“ fondas turėtų būti naudojamas 
investicijoms į švietimą ir mokymą, 
įskaitant darbuotojų perkvalifikavimą ir 
kvalifikacijos kėlimą, remti, inter alia, 
regionuose, kurie priklauso nuo daug 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
ir kuriuose pasijus struktūrinio perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos pasekmės. Ji 
turėtų būti naudojama remti projektams, 
kuriais daromas teigiamas socialinis 
poveikis ir didinama socialinė įtrauktis, 
padedant didinti užimtumą visuose 
regionuose, ypač nekvalifikuotuose ir 
ilgalaikiuose bedarbiuose, ypač 
atokiausiuose regionuose, kurie paprastai 
užimtumo srityje turi struktūrinių 
problemų. Programa turėtų būti 
remiamas projektų, kuriais gerinama 
padėtis tokiose srityse kaip lyčių lygybė, 
lygios galimybės, nediskriminavimas, 
prieinamumas, kartų solidarumas, 
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
sektorius, aprūpinimas socialiniu būstu, 
benamystė, skaitmeninė įtrauktis, 
bendruomenių vystymasis, jaunimo 
vaidmuo ir vieta visuomenėje ir 
pažeidžiamos grupės, įskaitant trečiųjų 
valstybių piliečius. Pagal programą 
„InvestEU“ taip pat turėtų būti remiama 
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Europos kultūra ir socialinį tikslą turintis 
kūrybiškumas;

Or. en

Pakeitimas 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) COVID-19 pandemija yra didžiulis 
sukrėtimas pasaulio ir Sąjungos 
ekonomikai. Numatoma, kad ES BVP 
sumažėjimas bus daug didesnis nei per 
2009 m. finansų krizę ir tai neišvengiamai 
turės neigiamų socialinių padarinių. 
Pandemijos protrūkis parodė, kad reikia 
nedelsiant koordinuotu būdu spręsti 
strateginio pažeidžiamumo problemas 
siekiant pagerinti Sąjungos reagavimą į 
ekstremaliąsias situacijas ir 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;

Or. en

Pakeitimas 49
Maria Grapini

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 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 apsaugoti bendrąją rinką nuo 
susiskaldymo pavojaus ir išlaikyti 
vienodas sąlygas atsižvelgiant ir į 
labiausiai nukentėjusių valstybių narių 
interesus;

Or. en

Pakeitimas 50
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir apsaugos 
priemonių gamybos ir kaupimo, skatinant 
tvarią ir etišką gamybą, tiekimą, 
valdymą ir neišimtinių licencijų teikimą 
užtikrinant su krize susijusių produktų 
įperkamumą ir papildomumą su kitomis 
Sąjungos priemonėmis, reagavimo į 
sveikatos krizes pajėgumų ir civilinės 
saugos sistemos stiprinimo, pagrįsto 
sveikatos krizių metu labai svarbių 
produktų plataus prieinamumo ir 
tinkamos kainos principais; ii) ypatingos 
svarbos fizinės arba virtualios 
infrastruktūros; iii) tos infrastruktūros 
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programinę įrangą, robotiką, 
puslaidininkius, mikroprocesorius, tinklo 
paribio technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektų Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbių 
technologijų ir išteklių (pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijų) ir dvejopo naudojimo 
prekių, apibrėžtų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 428/2009 2 straipsnio 1 punkte. 
Galutinių gavėjų registruota buveinė 
turėtų būti valstybėje narėje ir jie turėtų 
vykdyti veiklą Sąjungoje, t. y. didžioji dalis 
jų veiklos, susijusios su darbuotojais, 
gamyba, moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra arba kita verslo veikla, 
turėtų būti vykdoma Sąjungoje. Paramą 
turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimo ir tokių pačių 
paslaugų teikimo; iv) bazinių didelio 
poveikio, transformatyviųjų, žaliųjų ir 
skaitmeninių technologijų, padėtį iš esmės 
keičiančių inovacijų, į kurias investuoti yra 
strategiškai svarbu Sąjungos pramonės 
ateičiai, įskaitant dirbtinį etišką intelektą, 
blokų grandinės technologijas, programinę 
įrangą, robotiką, puslaidininkius, 
mikroprocesorius, tinklo paribio 
technologijas, našiąją kompiuteriją, 
kibernetinį saugumą, kvantines 
technologijas, fotoniką, pramonines 
biotechnologijas, atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, žaliojo vandenilio 
ir kuro elementų prietaikas, pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo technologijas, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos ir perdirbimo objektų Europos 
Sąjungoje; vi) ypač svarbių išteklių tiekimo 
viešojo sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbių 
technologijų ir išteklių (pvz., kosmoso 
sektoriaus, kibernetinio saugumo 
technologijų). Galutiniai gavėjai turi turėti 
privalomus perėjimo prie tvaresnės 
ekonominės veiklos planus ir jų 
registruota buveinė turėtų būti valstybėje 
narėje, neturėti patronuojamųjų įmonių, 
nevykdančių realios ekonominės veiklos 
šalyje, įtrauktoje į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą ir 
jie turėtų vykdyti veiklą Sąjungoje, t. y. 
didžioji dalis jų veiklos, susijusios su 
darbuotojais, gamyba, moksliniais tyrimais 
ir technologine plėtra arba kita verslo 
veikla, turėtų būti vykdoma Sąjungoje. 
Paramą turėtų būti galima teikti ir tiems 
projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
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grandinių diversifikavimo; skirstant 
finansinį paketą visų pirma reikėtų 
užtikrinti paramą projektams, kurie 
padeda gelbėti gyvybes trumpuoju, 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) strateginių Europos investicijų 
linijos svarbiausias prioritetas turėtų būti 
parama tiems galutiniams gavėjams, kurie 
yra įsisteigę valstybėje narėje ir veikia 
Sąjungoje ir kurių veikla yra strategiškai 
svarbi Sąjungai, visų pirma atsižvelgiant į 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir 
atsparumo didinimą šiose srityse: i) svarbių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
vaistų, medicinos reikmenų ir kitų atsargų 
gamybos ir kaupimo, reagavimo į sveikatos 
krizes pajėgumų ir civilinės saugos 
sistemos stiprinimo; ii) ypatingos svarbos 
fizinės arba virtualios infrastruktūros, 
įskaitant transeuropinį transporto tinklą 
(TEN-T), ypač tarpvalstybines atkarpas; 
iii) tos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimo 
ir tokių pačių paslaugų teikimo, įskaitant 
finansavimą ir žmogiškuosius išteklius, 
siekiant rasti sprendimus dėl TEN-T 
kliūčių 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 
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transporto technologijas, švaraus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą, žiedinės 
ekonomikos technologijas, biomediciną, 
nanotechnologijas, vaistus ir pažangiąsias 
medžiagas; v) masinės informacinių ir 
ryšių technologijų komponentų ir prietaisų 
gamybos objektų Europos Sąjungoje; vi) 
ypač svarbių išteklių tiekimo viešojo 
sektoriaus subjektams, įmonėms ir 
vartotojams Sąjungoje; vii) Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui ypač svarbių 
technologijų ir išteklių (pvz., gynybos ir 
kosmoso sektorių, kibernetinio saugumo 
technologijų) ir dvejopo naudojimo prekių, 
apibrėžtų Tarybos reglamento (EB) Nr. 
428/2009 2 straipsnio 1 punkte. Galutinių 
gavėjų registruota buveinė turėtų būti 
valstybėje narėje ir jie turėtų vykdyti veiklą 
Sąjungoje, t. y. didžioji dalis jų veiklos, 
susijusios su darbuotojais, gamyba, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
arba kita verslo veikla, turėtų būti vykdoma 
Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

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

Or. en

Pakeitimas 52
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 54
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Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 55
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) strateginių Europos investicijų 
linija taip pat turėtų būti skirta Sąjungoje 
įsisteigusiems ir veikiantiems tiekėjams, 
kurių veikla yra strategiškai svarbi 
Sąjungai ir kuriems reikėtų ilgalaikių 
investicijų arba kuriems taikomas 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmas. Be to, pagal strateginių 
Europos investicijų liniją, laikantis 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų, ypač atsižvelgiant į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2020/8521d ir didesnį jų įgyvendinimo 
skaidrumą, visų pirma turėtų būti galima 
remti bendriems Europos interesams 
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svarbius projektus;

_________________
1d 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).

Or. en

Pakeitimas 56
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) dėl pasaulinio COVID-19 
protrūkio ir jo poveikio žmonių gyvenimui 
būtina įtraukti strateginę Europos 
investicijų liniją. Ja turėtų būti 
skatinamas tvarus ekonomikos 
atsigavimas ir didinamas atsparumas, 
kartu užtikrinant griežtą visų pagal 
programą „InvestEU“ remiamų 
investicijų papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 57
Kathleen Van Brempt

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 

(35) siekdama užtikrinti įtraukumą ir 
veiksmingumą, kol bus įsteigti valdymo 
organai, Komisija turėtų teirautis EIB 
grupės ir kitų potencialių įgyvendinančiųjų 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 58
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) ES garantiją, kuria grindžiamas 
„InvestEU“ fondas, turėtų netiesiogiai 
įgyvendinti Komisija, pasitelkdama 
įgyvendinančiuosius partnerius, kurie, kai 
taikytina, bendradarbiauja su finansų 
tarpininkais ir galutiniais gavėjais. 
Įgyvendinančiųjų partnerių atranka turėtų 
vykti skaidriai ir užtikrinant, kad nebūtų 
interesų konflikto. Susitarimą dėl 
garantijos, kuriuo paskirstomi „InvestEU“ 
fondo garantijos teikimo pajėgumai, 
Komisija turėtų sudaryti su kiekvienu 
įgyvendinančiuoju partneriu, kad paremtų 
jo finansavimo ir investavimo operacijas, 
atitinkančias „InvestEU“ fondo tinkamumo 
kriterijus ir tikslus. Su ES garantija 
susijusios rizikos valdymas neturėtų 
varžyti įgyvendinančiųjų partnerių 
galimybių tiesiogiai naudotis ES garantija. 
Kai ES skyriaus garantija suteikiama 
įgyvendinantiesiems partneriams, jie turėtų 
būti visapusiškai atsakingi už visą 
investavimo procesą ir už finansavimo ar 
investavimo operacijų išsamų patikrinimą. 
Iš „InvestEU“ fondo turėtų būti remiami 
projektai, kurių rizikos profilis paprastai 

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

projektai, kurių rizikos profilis paprastai 
yra didesnis nei projektų, remiamų vykdant 
įprastas įgyvendinančiųjų partnerių 
operacijas, ir kurių nebūtų buvę galima 
vykdyti tuo laikotarpiu, per kurį galima 
pasinaudoti ES garantija, arba kurių nebūtų 
buvę galima vykdyti tokiu pačiu mastu 
naudojant kitų viešųjų ar privačiųjų šaltinių 
lėšas be „InvestEU“ fondo paramos;

Or. en

Pakeitimas 59
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendriems Europos interesams 
svarbus projektas – projektas, atitinkantis 
visus kriterijus, nustatytus Komisijos 
komunikate „Valstybės pagalbos, skirtos 
bendriems Europos interesams svarbių 
projektų vykdymui skatinti, suderinamumo 
su vidaus rinka analizės kriterijai“ (OL C 
188, 2014 6 20, p. 4) ar vėliau peržiūrėtus;

(15) bendriems Europos interesams 
svarbus projektas – projektas, atitinkantis 
visus kriterijus, nustatytus Komisijos 
komunikate „Valstybės pagalbos, skirtos 
bendriems Europos interesams svarbių 
projektų vykdymui skatinti, suderinamumo 
su vidaus rinka analizės kriterijai“ (OL C 
188, 2014 6 20, p. 4) ar vėliau peržiūrėtus, 
laikantis Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, ypač atsižvelgiant į 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2020/8521e ir didesnį jų 
įgyvendinimo skaidrumą;

_________________
1e 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).
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Or. en

Pakeitimas 60
Tilly Metz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) principas „nedaryti reikšmingos 
žalos“ – principas, reiškiantis, kad 
nedaroma reikšmingos žalos, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 
straipsnyje [Taksonomijos reglamentas]

Or. en

Pakeitimas 61
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos „InvestEU“ 
tikslas – remti Sąjungos politikos tikslus 
pasitelkiant finansavimo ir investavimo 
operacijas, kuriomis prisidedama prie:

1. Bendrasis programos „InvestEU“ 
tikslas – remti Sąjungos politikos tikslus 
pasitelkiant finansavimo ir investavimo 
operacijas, kurios visiškai atitinka 
Sąjungos klimato tikslus, visų pirma 
Europos klimato teisės aktą1g, neutralaus 
poveikio klimatui tikslą, Reglamente (ES) 
Nr. 2020/852 nustatytus kriterijus1h ir 
Žaliojo kurso tikslus, taip pat biologinės 
įvairovės tikslus, ir kuriomis prisidedama 
prie:

_________________
1g Reglamentas (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema.
1h 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
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investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 62
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) tvaraus ir įtraukaus Sąjungos 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, visapusiškai 
laikantis Sąjungos klimato tikslų, visų 
pirma Europos klimato teisės akto1i, 
poveikio klimatui neutralumo tikslo, 
Reglamente dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti1j nustatytų 
kriterijų ir Žaliojo kurso tikslų, o taip pat 
biologinės įvairovės tikslų, kad būtų 
išlaikytos ir stiprinamos jos strateginės 
vertės grandinės, su klimato kaita susijusi 
pertvarka ir skaitmeninė pertvarka, 
investicijos, kuriomis didinamas 
atsparumas, kaip apibrėžta V priede, 
išlaikant ir stiprinant Sąjungai strategiškai 
svarbią veiklą, susijusią su ypatingos 
svarbos infrastruktūra, 
transformatyviosiomis technologijomis, 
padėtį iš esmės keičiančiomis inovacijomis 
ir ištekliais įmonėms ir vartotojams. Fondo 
tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į 
darnų vystymąsi, Orhuso konvenciją ir 
Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti 
ir gerinti aplinkos kokybę, taip pat kovoti 
su klimato kaita, kaip nustatyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje. 
Fondo teikiama parama turėtų atitikti 
principą „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“;

Or. en
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Pakeitimas 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 65
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Covid-19 sukelta krizė parodė, kad 
būtina stiprinti ir skatinti naujus tikslus, 
pavyzdžiui, tvarų turizmą ir kultūrą.

Or. en

Pakeitimas 67
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) remti finansavimo ir investavimo 
operacijas 7 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytuose sektoriuose, siekiant išlaikyti 
ir didinti Sąjungos ir jos ekonomikos 
strateginį savarankiškumą ir tvarumą, 
laikantis energetikos ir klimato teisės aktų 
ir 2030 m. energetikos ir klimato srities 
tikslų, tikslo iki 2040 m. pasiekti poveikio 
klimatui neutralumą, Europos socialinių 
teisių ramsčio, žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos tikslų, technologinio 
savarankiškumo, tvaraus ir integracinio 
augimo, ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir mokslinių tyrimų bei 
inovacijų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 68
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Europos klimato teisės aktas

Šiuo reglamentu visapusiškai laikomasi 
visų Sąjungos įsipareigojimų, nustatytų 
Europos klimato teisės akte1a.
_________________
1a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) xx/xx, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

Or. en
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Pakeitimas 69
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 
penkias politikos linijas, kuriomis 
sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos, susijusios su jų konkrečia 
taikymo sritimi:

1. „InvestEU“ fondas veikia pagal šias 
penkias politikos linijas, kuriomis 
sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos, susijusios su jų konkrečia 
taikymo sritimi, laikantis principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“:

Or. en

Pakeitimas 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių 
eismo saugumo, be kita ko, siekiant 
Sąjungos tikslo iki 2050 m. iki nulio 
sumažinti kelių eismo įvykiuose žuvusių ir 
sunkiai sužalotų asmenų skaičių, 
geležinkelių ir kelių infrastruktūros 
atnaujinimo ir techninės priežiūros, 
energetikos, visų pirma atsinaujinančiosios 
energijos, energijos vartojimo efektyvumo 
laikantis 2030 m. energetikos strategijos, 
pastatų renovacijos projektų, kuriuose daug 
dėmesio skiriama energijos taupymui ir 
pastatų integravimui į susietas energetikos, 
energijos kaupimo, skaitmeninių tinklų ir 
transporto sistemas, tinklų sujungiamumo 
lygių gerinimo, skaitmeninio junglumo ir 
skaitmeninės prieigos, be kita ko, kaimo 

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 
infrastruktūros atnaujinimo ir techninės 
priežiūros, geležinkelių tinklo, įskaitant 
naktinius traukinius, plėtros, aktyvaus 
judumo ir viešojo transporto 
infrastruktūros, energetikos, visų pirma 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
vartojimo efektyvumo laikantis 2030 m. 
energetikos strategijos, naujo 2030 m. 
klimato tikslo ir ES poveikio klimatui 
neutralumo tikslo, pastatų renovacijos 
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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;

projektų, kuriuose daug dėmesio skiriama 
energijos taupymui ir pastatų integravimui 
į susietas energetikos, energijos kaupimo, 
skaitmeninių tinklų ir transporto sistemas, 
tinklų sujungiamumo lygių gerinimo, 
skaitmeninio junglumo ir skaitmeninės 
prieigos, be kita ko, kaimo vietovėse, 
žaliavų tiekimo ir perdirbimo, kosmoso, 
vandenynų ir vandens, įskaitant vidaus 
vandenų kelius, atliekų tvarkymo laikantis 
atliekų hierarchijos ir žiedinės ekonomikos 
principų, gamtos ir kitos aplinkos 
infrastruktūros, kultūros paveldo, tvaraus 
turizmo, įrangos, kilnojamojo turto ir 
naujoviškų technologijų diegimo srityse, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
aplinkosaugos, atsparumo klimato kaitai 
arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus ir Sąjungos 
žaliojo kurso bei klimato teisės akto 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti kelių 
eismo įvykiuose žuvusių ir sunkiai sužalotų 
asmenų skaičių, geležinkelių ir kelių 
infrastruktūros atnaujinimo ir techninės 
priežiūros, energetikos, visų pirma 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
vartojimo efektyvumo laikantis 2030 m. 
energetikos strategijos, pastatų renovacijos 
projektų, kuriuose daug dėmesio skiriama 
energijos taupymui ir pastatų integravimui 

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį ir geležinkelių 
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, taip 
pat jos išplėtimo siekiant įtraukti 
atokiausias, kalnuotas ir mažiausiai 
prieinamas vietoves, energetikos, visų 
pirma atsinaujinančiosios energijos, 
energijos vartojimo efektyvumo laikantis 
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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;

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, 
kalnuotose ir atokiausiose vietovėse, 
žaliavų tiekimo ir perdirbimo, kosmoso, 
vandenynų ir vandens, įskaitant vidaus 
vandenų kelius, atliekų tvarkymo laikantis 
atliekų hierarchijos ir žiedinės ekonomikos 
principų, gamtos ir kitos aplinkos 
infrastruktūros, kultūros paveldo, turizmo, 
įrangos, kilnojamojo turto ir naujoviškų 
technologijų diegimo srityse, kuriomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkosaugos, 
atsparumo klimato kaitai arba socialinio 
tvarumo tikslų ir kurios atitinka Sąjungos 
aplinkosaugos arba socialinio tvarumo 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 72
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti kelių 
eismo įvykiuose žuvusių ir sunkiai sužalotų 
asmenų skaičių, geležinkelių ir kelių 
infrastruktūros atnaujinimo ir techninės 
priežiūros, energetikos, visų pirma 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
vartojimo efektyvumo laikantis 2030 m. 
energetikos strategijos, pastatų renovacijos 
projektų, kuriuose daug dėmesio skiriama 
energijos taupymui ir pastatų integravimui 

a) tvarios infrastruktūros politikos 
linija apima tvarias investicijas transporto, 
įskaitant daugiarūšį transportą, kelių eismo 
saugumo, be kita ko, siekiant Sąjungos 
tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti kelių 
eismo įvykiuose žuvusių ir sunkiai sužalotų 
asmenų skaičių, geležinkelių ir kelių 
infrastruktūros atnaujinimo ir techninės 
priežiūros, atsinaujinančiosios energijos, 
energijos vartojimo efektyvumo laikantis 
naujų 2030 m. klimato ir energetikos 
tikslų, Klimato teisės akto ir Sąjungos 
tikslo užtikrinti anglies dioksido poveikio 
neutralumą ne vėliau kaip iki 2050 m., 
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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;

pastatų renovacijos projektų, kuriuose daug 
dėmesio skiriama energijos taupymui ir 
pastatų integravimui į susietas energetikos, 
energijos kaupimo, skaitmeninių tinklų ir 
transporto sistemas, tinklų sujungiamumo 
lygių gerinimo, skaitmeninio junglumo ir 
skaitmeninės prieigos, be kita ko, kaimo 
vietovėse, žaliavų tiekimo ir perdirbimo, 
kosmoso, vandenynų ir vandens, įskaitant 
vidaus vandenų kelius, atliekų tvarkymo 
laikantis atliekų hierarchijos ir žiedinės 
ekonomikos principų, gamtos ir kitos 
aplinkos infrastruktūros, kultūros paveldo, 
turizmo, įrangos, kilnojamojo turto ir 
naujoviškų technologijų diegimo srityse, 
kuriomis prisidedama prie Sąjungos 
aplinkosaugos, atsparumo klimato kaitai 
arba socialinio tvarumo tikslų ir kurios 
atitinka Sąjungos aplinkosaugos arba 
socialinio tvarumo standartus;

Or. en

Pakeitimas 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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;

Or. en

Pakeitimas 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas
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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 
kultūros bei kūrybos ir turizmo sektoriuose 
veikiančias MVĮ, taip pat mažų vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą ir tokio finansavimo teikimą;

Or. en

Pakeitimas 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 76
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) strateginių Europos investicijų 
politikos linija apima strategines 
investicijas, kuriomis remiami valstybėje 
narėje įsisteigę ir Sąjungoje veikiantys 
galutiniai gavėjai, kurie nėra susiję su 
pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, 
mokesčių vengimu ar mokesčių slėpimu ir 
nėra už juos patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn ir kurie vykdo Sąjungai 
strategiškai svarbią veiklą ir atitinka ES 
2030 m. tikslą ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, įtvirtintą Europos 
klimato teisės akte1k ir Reglamente (ES) 
2020/8521l, ir skatina skaitmeninę 
pertvarką bei didina Europos visuomenės 
ir ekonomikos atsparumą, vienoje iš šių 
sričių:

_________________
1k Reglamentas (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema.
1l 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 77
Tilly Metz

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 

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, nedaranti 
„reikšmingos žalos aplinkos tikslams“, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2020/8521a 17 straipsnyje, įskaitant 
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ryšių, 5G, daiktų interneto, internetinių 
paslaugų platformų, saugios debesijos 
kompiuterijos, duomenų apdorojimo ar 
saugojimo, mokėjimų ir finansų 
infrastruktūros, kosmoso, gynybos, ryšių, 
žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

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

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 

ii) ypatingos svarbos fizinė arba 
virtuali infrastruktūra, įskaitant 
infrastruktūros elementus, 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, kosmoso, gynybos, 
ryšių, žiniasklaidos, švietimo ir mokymo, 
rinkimų infrastruktūros ir didesnės rizikos 
objektų srityse, taip pat ypatingos svarbos 
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infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

infrastruktūros naudojimui būtina žemė ir 
nekilnojamasis turtas;

Or. en

Pakeitimas 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) tęstinių kelionių bilietų pardavimo 
ir sklandaus judumo technologijų 
paslaugos, ypatingą dėmesį skiriant 
tolesniam geležinkelių transporto 
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plėtojimui ir naktinių traukinių tinklo 
plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) ypatingos svarbos strateginės 
investicijos į tvarų turizmą;

Or. en

Pakeitimas 82
Elena Kountoura

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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, su transporto 
priemonių ir infrastruktūros saugumu 
susijusias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 84
Tilly Metz

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

Or. en

Pakeitimas 85
Tilly Metz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, netaršaus 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 

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

netaršias pramonės technologijas, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 86
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijas, energijos kaupimo 
technologijas, įskaitant baterijas, darniojo 
transporto technologijas, iš 
atsinaujinančių šaltinių gauto žaliojo 
vandenilio ir kuro elementų prietaikas, 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo technologijas, anglies 
dioksido surinkimą, saugojimą ir 
panaudojimą tik pražūtingiausių 
išmetamųjų teršalų atveju, žiedinės 
ekonomikos technologijas,

Or. en

Pakeitimas 87
Elena Kountoura

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tvarų turizmą;

Or. en

Pakeitimas 88
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István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) ypatingos svarbos strateginių 
investicijų į tvaraus turizmo programas, 
kurios taip pat gali būti įtrauktos į 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
veiksmus, įskaitant investicijas, kuriomis 
skatinamas perėjimas nuo masinio 
turizmo prie kitų kultūrinio ir tvaraus 
turizmo formų, skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 89
Tilly Metz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vii) Sąjungos ir jos valstybių narių 
saugumui ypač svarbios technologijos ir 
ištekliai, pavyzdžiui, kosmoso sektorius ir 
kibernetinis saugumas.

Or. en

Pakeitimas 90
Tilly Metz

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

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

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso 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.

Or. en

Pakeitimas 91
Tilly Metz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) Finansuojant ir investuojant pagal 
šią liniją pirmenybė teikiama 
iniciatyvoms, kuriomis padedama gelbėti 
gyvybes trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiais, taip pat užtikrinama 
tinkama parama sprendžiant su 
ekstremaliosiomis klimato situacijomis, 
aplinkos tarša ir skaitmeninimu susijusius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 92
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo ir investavimo 
operacijos tikrinamos siekiant nustatyti, ar 

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

jos turi poveikį aplinkai, klimatui arba 
visuomenei. Jei tos operacijos tokį poveikį 
turi, atliekamas poveikio klimatui ir 
aplinkos bei socialiniam tvarumui 
patikrinimas, kad būtų užtikrintas kuo 
mažesnis žalingas poveikis ir kuo didesnė 
nauda klimatui, aplinkai ir socialiniam 
aspektui. Tuo tikslu finansavimo prašantys 
projektų vykdytojai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi 4 dalyje 
nurodytomis gairėmis. Projektams, kurių 
vertė mažesnė už tam tikrą gairėse 
nustatytą dydį, patikrinimas netaikomas. 
Projektai, kurie yra nesuderinami su 
klimato politikos tikslais ir kurie 
neatitinka Reglamentu (ES) 2020/8521a 
nustatytų kriterijų, laikomi netinkamais 
gauti paramą pagal šį reglamentą. Tais 
atvejais, kai įgyvendinantysis partneris 
nusprendžia, kad tvarumo patikrinimas 
nebus atliekamas, jis turi tai pagrįsti 
Investicijų komitetui.

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 93
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais naujais 2030 
m. energetikos ir klimato politikos tikslais, 
Klimato teisės aktu, Sąjungos tikslu ne 
vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti neutralų 



PE655.909v01-00 66/90 AM\1211678LT.docx

LT

poveikį klimatui arba Reglamentu (ES) 
2020/8521a nustatytais kriterijais;

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 94
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) nustatyti projektus, kurie yra 
nesuderinami su siekiamais klimato 
neutralumo tikslais, remiantis 
Reglamentu (ES) 2020/8521a nustatytais 
kriterijais;

_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 95
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vertinti projektus atsižvelgiant į jų 
indėlį siekiant klimato ir energetikos 
tikslų, visų pirma naujo Sąjungos 2030 m. 
klimato tikslo ir perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2040 
m.;

Or. en

Pakeitimas 96
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad 100 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją ir 60 proc. 
pagal strateginių Europos investicijų 
liniją prisidėtų prie Sąjungos klimato ir 
aplinkos politikos tikslų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 97
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad bent 65 proc. investicijų pagal 
strateginių Europos investicijų liniją ir 80 
proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo.

Or. en
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Pakeitimas 98
Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad bent 50 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 99
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Įgyvendinantieji partneriai siekia, 
kad bent 50 proc. investicijų pagal tvarios 
infrastruktūros politikos liniją prisidėtų 
prie Sąjungos klimato ir aplinkos politikos 
tikslų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 100
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų bus stebimas vadovaujantis 
kriterijais, išdėstytais Reglamente (ES) 
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2020/8521n.
_________________
1n 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 101
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. „InvestEU“ fondo įnašas siekiant 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų bus stebimas vadovaujantis 
kriterijais, išdėstytais Reglamente (ES) 
2020/8521a.
_________________
1a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).

Or. en

Pakeitimas 102
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių skyriaus lėšomis 
sprendžiamos konkrečios rinkos 
nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemos viename 
ar keliuose regionuose arba valstybėse 
narėse, siekiant politikos tikslų, kuriems 
įgyvendinti skiriami įnašai iš pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomų 
fondų arba valstybė narė pagal 4 straipsnio 
1 dalies trečią pastraipą skiria papildomą 
sumą, visų pirma stiprinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje 
šalinant jos regionų skirtumus.

b) valstybių narių skyriaus lėšomis 
sprendžiamos konkrečios rinkos 
nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemos viename 
ar keliuose regionuose arba valstybėse 
narėse, siekiant politikos tikslų, kuriems 
įgyvendinti skiriami įnašai iš pagal 
pasidalijamojo valdymo principą valdomų 
fondų arba valstybė narė pagal 4 straipsnio 
1 dalies trečią pastraipą skiria papildomą 
sumą, visų pirma stiprinti ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje 
šalinant jos regionų skirtumus, visų pirma 
atokiausiuose regionuose.

Or. en

Pagrindimas

Atokiausi regionai turi specifinių problemų, kurios kelia iššūkių jų vystymuisi ir trukdo jiems 
integruotis į vidaus rinką. Ypatinga atokiausių regionų padėtis pripažinta SESV 349 
straipsnyje.
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Pakeitimas 104
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. EIB nedelsdamas visiškai suderina 
savo skolinimo transportui politiką su 
Europos žaliuoju kursu ir konkrečiai su 
ES klimato politikos tikslais.

Or. en

Pakeitimas 105
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 75 proc. ES skyriaus ES garantijos, 
nurodytos 4 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje – 56 365 380 000 EUR – 
skiriami EIB grupei. EIB grupė suteikia 
bendrą finansinį įnašą, kuris siekia 9 418 
270 000 EUR. Šis įnašas skiriamas tokiu 
būdu ir tokia forma, kad būtų lengviau 
įgyvendinti „InvestEU“ fondą ir pasiekti 14 
straipsnio 2 dalyje nustatytus tikslus.

4. 50 proc. ES skyriaus ES garantijos, 
nurodytos 4 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje skiriama EIB grupei. EIB 
grupė suteikia bendrą finansinį įnašą, kuris 
siekia 9 418 270 000 EUR. Šis įnašas 
skiriamas tokiu būdu ir tokia forma, kad 
būtų lengviau įgyvendinti „InvestEU“ 
fondą ir pasiekti 14 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 106
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Likę 25 proc. ES skyriaus ES 
garantijos skiriami kitiems 

5. Likę 50 proc. ES skyriaus ES 
garantijos skiriami kitiems 
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įgyvendinantiesiems partneriams, kurie 
taip pat turi pateikti finansinį įnašą, kuris 
turi būti nustatytas susitarimuose dėl 
garantijos.

įgyvendinantiesiems partneriams, kurie 
taip pat turi pateikti finansinį įnašą, kuris 
turi būti nustatytas susitarimuose dėl 
garantijos.

Or. en

Pakeitimas 107
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dedamos visos įmanomos 
pastangos siekiant užtikrinti, kad 
pasibaigus investavimo laikotarpiui 
investicijos būtų paskirstytos įvairiems 
sektoriams ir regionams ir kad būtų 
išvengta per didelės sektorinės arba 
geografinės koncentracijos. Tos pastangos 
apima paskatas mažesniems ar mažiau 
išplėtotiems nacionaliniams skatinamojo 
finansavimo bankams ar įstaigoms, kurie 
turi lyginamąjį pranašumą dėl savo buvimo 
vietos, žinių ir investavimo kompetencijos. 
Komisija šioms pastangoms remti 
suformuoja nuoseklų požiūrį.

6. Dedamos visos įmanomos 
pastangos siekiant užtikrinti, kad 
pasibaigus investavimo laikotarpiui 
investicijos būtų paskirstytos įvairiems 
sektoriams ir regionams, kaip antai 
atokiausiems regionams, ir kad būtų 
išvengta per didelės sektorinės arba 
geografinės koncentracijos. Tos pastangos 
apima paskatas mažesniems ar mažiau 
išplėtotiems nacionaliniams skatinamojo 
finansavimo bankams ar įstaigoms, kurie 
turi lyginamąjį pranašumą dėl savo buvimo 
vietos, žinių ir investavimo kompetencijos. 
Komisija šioms pastangoms remti 
suformuoja nuoseklų požiūrį.

Or. en

Pagrindimas

Atokiausi regionai turi specifinių problemų, kurios kelia iššūkių jų vystymuisi ir trukdo jiems 
integruotis į vidaus rinką. Ypatinga atokiausių regionų padėtis pripažinta SESV 349 
straipsnyje.

Pakeitimas 108
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų;

b) kaip siūloma operacija padeda 
siekti ES politikos tikslų, visų pirma 2030 
m. ES biologinės įvairovės, klimato ir 
energetikos tikslų ir perėjimo prie 
neutralaus poveikio klimatui iki 2040 m. 
tikslo;

Or. en

Pakeitimas 109
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) prireikus padeda projektų 
vykdytojams plėtoti jų projektus, kad jie 
atitiktų 3 ir 7 straipsniuose nustatytus 
tikslus ir 13 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus, taip pat sudaro 
palankesnes sąlygas plėtoti bendriems 
Europos interesams svarbius projektus 
laikantis Sąjungos klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų, ypač atsižvelgiant į 
Reglamentą (ES) 2020/8521m, ir didinant 
skaidrumą tų tikslų įgyvendinimo srityje, 
ir sujungti nedidelio masto projektus, be 
kita ko, pasinaudojant šios dalies f punkte 
nurodytomis platformomis, su sąlyga, kad 
tokia pagalba nedaro įtakos Investicijų 
komiteto išvadoms dėl ES garantija 
tokiems projektams teikiamos paramos 
aprėpties;

_________________
1m 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 
13).
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Or. en

Pakeitimas 110
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 
centras veikia vietos lygmeniu. Vietos 
padaliniai steigiami pirmiausia tose 
valstybėse narėse ar regionuose, kurie 
patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 
fondo finansuojamus projektus. 
„InvestEU“ konsultacijų centras padeda 
perduoti žinias regiono ir vietos lygmenims 
siekiant stiprinti regioninius ir vietos 
gebėjimus ir kaupti praktinę patirtį, 
reikalingus 1 dalyje nurodytai 
konsultacinei paramai, įskaitant paramą 
įgyvendinti ir įtraukti mažus projektus, 
teikti.

7. Prireikus „InvestEU“ konsultacijų 
centras veikia vietos lygmeniu. Vietos 
padaliniai steigiami pirmiausia tose 
valstybėse narėse ar regionuose, kurie 
patiria sunkumų plėtodami „InvestEU“ 
fondo finansuojamus projektus, pavyzdžiui 
atokiausiuose regionuose. „InvestEU“ 
konsultacijų centras padeda perduoti žinias 
regiono ir vietos lygmenims siekdamas 
stiprinti regioninius ir vietos gebėjimus ir 
kaupti praktinę patirtį, reikalingus 1 dalyje 
nurodytai konsultacinei paramai, įskaitant 
paramą įgyvendinti ir įtraukti mažus 
projektus, teikti.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos komunikate COM(2017)0623 „Tvirtesnė ir atnaujinta strateginė 
partnerystė su ES atokiausiais regionais“, šie regionai turėtų turėti specialų konsultacijų 
centrą, kad pagerintų savo galimybes patekti į „InvestEU“.

Pakeitimas 111
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 241 ir 250 straipsnius parengia 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
ataskaitą. Pagal Finansavimo reglamento 
41 straipsnio 5 dalį metinėje ataskaitoje 

3. Komisija pagal Finansinio 
reglamento 241 ir 250 straipsnius parengia 
programos „InvestEU“ įgyvendinimo 
ataskaitą. Pagal Finansavimo reglamento 
41 straipsnio 5 dalį metinėje ataskaitoje 
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pateikiama informacija apie programos 
įgyvendinimo lygį pagal jos tikslus ir 
veiklos rodiklius. Tuo tikslu kiekvienas 
įgyvendinantysis partneris kasmet teikia 
informaciją, kuri yra būtina, kad Komisija 
galėtų vykdyti savo ataskaitų teikimo 
pareigas, įskaitant informaciją apie ES 
garantijos naudojimą.

pateikiama informacija apie programos 
įgyvendinimo lygį pagal jos tikslus ir 
veiklos rodiklius. Tuo tikslu kiekvienas 
įgyvendinantysis partneris kasmet teikia 
informaciją, kuri yra būtina, kad Komisija 
galėtų vykdyti savo ataskaitų teikimo 
pareigas, įskaitant informaciją apie ES 
garantijos naudojimą. Veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistema tikruoju laiku 
suteikia įžvalgų apie „InvestEU“ 
programos valdymą ir įgyvendinimą ir yra 
prieinama visiems ES piliečiams. Taip 
užtikrinamas išleistų lėšų skaidrumas ir 
didinama atskaitomybė.

Or. en

Pagrindimas

Palankiai vertiname tai, kad Europos Komisija suvokia rizika grindžiamo veiklos planavimo 
ir lėšų paskirstymo svarbą. Tai reiškia, kad pinigai bus leidžiami atsižvelgiant į prioritetus ir 
bus naudojami būtiniausioms reikmėms. Svarbu, kad programai valdyti ir kontroliuoti būtų 
skirta pakankamai išteklių. Galimybė tikruoju laiku susipažinti su programos būkle yra gera 
pradžia siekiant pagerinti atskaitomybę ir skaidrumą.

Pakeitimas 112
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinantieji partneriai ir 
patariamieji partneriai nurodo Sąjungos 
lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų 
pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir tikslinę 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Įgyvendinantieji partneriai ir 
patariamieji partneriai nurodo Sąjungos 
lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų 
pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir tikslinę 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
žiniasklaidą ir visuomenę. Informacija 
apie galimus paramos gavėjus, paramos 
gavėjus, dalyvius ir finansinių priemonių 
galutinius gavėjus turi būti skaidriai 
atskleidžiama. Jų sąrašas turi būti 
pateikiamas skaitmeninėje ES fondų 
stebėjimo sistemoje, kurią turi parengti 
Komisija.
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Or. en

Pakeitimas 113
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinantieji partneriai ir 
patariamieji partneriai nurodo Sąjungos 
lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų 
pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir tikslinę 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Įgyvendinantieji partneriai ir 
patariamieji partneriai nurodo Sąjungos 
lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų 
pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami nuoseklią, veiksmingą, teisingą ir 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 114
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 115
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 20 051 970 000 EUR – 3 a) iki 31 153 850 000 EUR 3 
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straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 
tikslams;

straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 116
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) iki 31 153 850 000 EUR – 3 
straipsnio 2 dalies e punkte nurodytiems 
tikslams.

e) iki 20 051 970 000 EUR 3 
straipsnio 2 dalies e punkte nurodytiems 
tikslams.

Or. en

Pakeitimas 117
Tilly Metz

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 vykdomos tik toliau 
nurodytose srityse:

Or. en

Pakeitimas 118
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tvarių sintetinių degalų, gaunamų iš e) tvarių sintetinių degalų, gaunamų iš 
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atsinaujinančiųjų arba neutralaus anglies 
dioksido poveikio šaltinių ir iš kitų saugių 
ir tvarių netaršių ir mažataršių šaltinių, 
taip pat biodegalų, biomasės ir 
alternatyviųjų degalų, įskaitant visų rūšių 
transportui skirtus degalus, gamyba ir 
tiekimas vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2018/200156tikslais;

atsinaujinančiųjų šaltinių ir iš kitų saugių ir 
tvarių netaršių šaltinių, taip pat biodegalų, 
biomasės ir alternatyviųjų degalų, įskaitant 
visų rūšių transportui skirtus degalus, 
gamyba ir tiekimas vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2018/200156 tikslais ir neviršijant tvaraus 
prieinamumo ribų; taip pat

_________________ _________________
56 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 
328, 2018 12 21, p. 82).

56 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 82).

Or. en

Pakeitimas 119
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvarios ir saugios transporto 
infrastruktūros ir judumo sprendimų, 
įrangos ir novatoriškų technologijų 
vystymas atsižvelgiant į Sąjungos 
transporto srities prioritetus ir 
įsipareigojimus, prisiimtus pagal 
Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, 
visų pirma:

2. Tvarios ir saugios transporto 
infrastruktūros ir judumo sprendimų, 
įrangos ir novatoriškų technologijų 
vystymas atsižvelgiant į Sąjungos 
transporto srities prioritetus ir visiškai 
suderinamas su įsipareigojimais, 
prisiimtais pagal Paryžiaus susitarimą dėl 
klimato kaitos ir Europos klimato teisės 
aktu1w, visų pirma:

_________________
1w Reglamentas (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema.

Or. en

Pakeitimas 120
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Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektai, padedantys vystyti 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
infrastruktūrą, įskaitant projektus, 
susijusius su infrastruktūros technine 
priežiūra ir sauga, TEN-T miestų 
transporto mazgais, jūrų ir vidaus vandenų 
uostais, oro uostais, daugiarūšio transporto 
terminalais ir tokių terminalų prijungimu 
prie TEN-T tinklų, taip pat Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 
1315/201357nurodytomis telematikos 
priemonėmis;

a) projektai, padedantys vystyti 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
infrastruktūrą, pirmenybę teikiant 
infrastruktūros techninei priežiūrai ir 
saugai, TEN-T miestų transporto 
mazgams, jūrų ir vidaus vandenų uostams, 
daugiarūšio transporto terminalams ir 
tokių terminalų prijungimui prie TEN-T 
tinklų, taip pat Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/201357 
nurodytoms telematikos priemonėms;

_________________ _________________
57 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 
661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

57 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 
661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 121
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto c papunktis

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 

c) į netaršias 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 



PE655.909v01-00 80/90 AM\1211678LT.docx

LT

susidūrimų, be kita ko, su dviratininkais ir 
pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;

susidūrimų, be kita ko, su dviratininkais ir 
pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;

Or. en

Pakeitimas 122
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) transporto sektoriaus kilnojamojo 
turto atnaujinimo ir modernizavimo 
rėmimas siekiant diegti mažataršio ir 
netaršaus judumo sprendimus, įskaitant 
alternatyviųjų degalų naudojimą visų rūšių 
transporto priemonėse;

d) transporto sektoriaus kilnojamojo 
turto atnaujinimo ir modernizavimo 
rėmimas siekiant diegti netaršaus judumo 
sprendimus, įskaitant alternatyviųjų degalų 
naudojimą visų rūšių transporto 
priemonėse;

Or. en

Pakeitimas 123
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto f a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tarpmiestinė dviračių 
infrastruktūra, ypatingą dėmesį skiriant 
saugioms tarpvalstybinėms jungtims 
užtikrinti ir taip kuriant tarptautinę 
dviračių ašį visoje Europoje veikiančiame 
tinkle;

Or. en

Pakeitimas 124
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 2 punkto g papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimu;

iii) išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimu turint aiškų tikslą iki 2040 m. 
siekti nulinio išmetamųjų teršalų kiekio 
arba

Or. en

Pakeitimas 125
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) projektai, kuriais siekiama 
prižiūrėti arba atnaujinti esamą transporto 
infrastruktūrą, įskaitant TEN-T tinklui 
priklausančius greitkelius, prireikus 
modernizuoti, išlaikyti arba pagerinti kelių 
eismo saugumo priemones, plėtoti 
intelektinių transporto sistemų (ITS) 
paslaugas arba užtikrinti infrastruktūros 
vientisumą ir standartus, įrengti saugias 
stovėjimo aikšteles ir infrastruktūrą, taip 
pat įkrovimo ir papildymo 
alternatyviaisiais degalais punktus.

h) projektai, kuriais siekiama 
prižiūrėti arba atnaujinti esamą transporto 
infrastruktūrą, įskaitant TEN-T tinklui 
priklausančius greitkelius, tik kai būtina 
modernizuoti, išlaikyti arba pagerinti kelių 
eismo saugumo priemones, plėtoti 
intelektinių transporto sistemų (ITS) 
paslaugas arba užtikrinti infrastruktūros 
vientisumą ir standartus, įrengti saugias 
stovėjimo aikšteles ir infrastruktūrą, taip 
pat įkrovimo ir papildymo 
alternatyviaisiais degalais punktus.

Or. en

Pakeitimas 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
projektus, padedančius diegti itin didelio 

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
projektus, padedančius diegti itin didelio 
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pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti 5G junglumą arba gerinti 
skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų pirma 
kaimo vietovėse ir periferiniuose 
regionuose.

pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti 5G junglumą arba gerinti 
skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų pirma 
kaimo vietovėse, periferiniuose ir 
atokiausiuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 127
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
projektus, padedančius diegti itin didelio 
pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti 5G junglumą arba gerinti 
skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų pirma 
kaimo vietovėse ir periferiniuose 
regionuose.

4. Skaitmeninio ryšio infrastruktūros 
vystymas, visų pirma įgyvendinant 
projektus, padedančius diegti itin didelio 
pralaidumo skaitmeninius tinklus, 
užtikrinti junglumą arba gerinti skaitmeninį 
ryšį ir jo prieigą, visų pirma kaimo 
vietovėse ir periferiniuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 128
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dirbtinio intelekto; a) etiško dirbtinio intelekto;

Or. en

Pakeitimas 129
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Tvarus turizmas, atliekant 
investicijas, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus pertvarkos, visų pirma 
plėtojant prieinamumą, ekologinį turizmą 
ir įperkamas keliones geležinkeliu, taip 
pat remiant operacijas, kuriomis 
skatinamas tvarus, novatoriškas ir 
skaitmeninis atsigavimas.

Or. en

Pakeitimas 130
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Turizmas, visų pirma atliekant 
investicijas, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus ilgalaikio konkurencingumo 
didinimo ir pertvarkos remiant veiksmus, 
kuriais skatinamas tvarus, novatoriškas, 
skaitmeninis, renginių ir verslo turizmas.

Or. en

Pakeitimas 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Tvarus turizmas ir kelionės, visa 
vertės grandinė, įskaitant, be kita ko, 
kelionių organizatorius, viešbučius, 
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restoranus, gidus ir parodų pramonę.

Or. en

Pakeitimas 132
Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Tvarus turizmas, visų pirma 
investicijos, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus atsigavimo, konkurencingumo 
ir tvarumo.

Or. en

Pakeitimas 133
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Gynybos pramonės vystymas 
siekiant padėti stiprinti Sąjungos 
strateginį savarankiškumą, visų pirma 
teikiant paramą:

Išbraukta.

a) Sąjungos gynybos pramonės tiekimo 
grandinei, ypač finansinę paramą MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms;
b) bendrovėms, dalyvaujančioms gynybos 
sektoriaus perversminių inovacijų 
projektuose, ir su tuo glaudžiai 
susijusioms dvejopo naudojimo 
technologijoms;
c) gynybos sektoriaus tiekimo grandinei, 
kai dalyvaujama bendradarbiavimu 
grindžiamuose gynybos srities mokslinių 
tyrimų ir plėtros projektuose, įskaitant 
tuos, kuriems teikiama Europos gynybos 
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fondo parama;
d) gynybos srities mokslinių tyrimų ir 
mokymo infrastruktūrai.

Or. en

Pakeitimas 134
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8.1. Operacijų, padedančių kurti 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
skaičius ir apimtis pagal fizinę 
infrastruktūrą ir, jei taikytina, susijusias 
prekes ir paslaugas; operacijų, kuriomis 
prisidedama prie išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
siekiant nulinio išmetamų teršalų kiekio 
ekonomikos vadovaujantis Europos 
klimato tikslais, skaičius ir apimtis

Or. en

Pakeitimas 135
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 136
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 punkto 8.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.4. Ypatingos svarbos technologijas ir 
išteklius, kurių reikia Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti, taip 
pat dvejopo naudojimo prekes kuriančių ir 
gaminančių įmonių, kurioms skirta parama, 
skaičius pagal dydį

8.4 Ypatingos svarbos technologijas ir 
išteklius, kurių reikia Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumui užtikrinti, 
kuriančių ir gaminančių įmonių, kurioms 
skirta parama, skaičius pagal dydį

Or. en

Pakeitimas 137
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 1 papunkčio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešosios gėrybės aspektas, dėl 
kurio veiklos vykdytojas arba įmonė negali 
gauti pakankamos finansinės naudos 
(pavyzdžiui, investicijos į švietimą ir 
įgūdžius, sveikatos priežiūrą ir 
prieinamumą, saugumą ir gynybą, 
infrastruktūrą, kuria galima naudotis 
nemokamai arba už nedidelį mokestį);

a) viešosios gėrybės aspektas, dėl 
kurio veiklos vykdytojas arba įmonė negali 
gauti pakankamos finansinės naudos 
(pavyzdžiui, investicijos į švietimą ir 
įgūdžius, sveikatos priežiūrą ir 
prieinamumą, taip pat infrastruktūrą, kuria 
galima naudotis nemokamai arba už 
nedidelį mokestį).

Or. en

Pakeitimas 138
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 1 papunkčio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

investavimo operacijoms pagal strateginių 
Europos investicijų liniją atveju – jei 
atitinkamos investicijos nebūtų vykdomos 
arba finansavimo neteiktų rinkos 
sąlygomis Sąjungoje įsisteigę ir veiklą 
vykdantys subjektai dėl Europos 
strateginiams interesams teikiamos naudos 
internalizacijos sunkumų;

Or. en

Pakeitimas 139
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies 2 punkto 2 papunkčio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) Pagal strateginių Europos 
investicijų liniją vykdomos finansavimo ir 
investavimo operacijos taip pat gali būti 
laikomos papildomomis, kai be „InvestEU“ 
fondo paramos kiti Sąjungoje įsisteigę ir 
veiklą vykdantys privatieji ir viešieji 
subjektai šių operacijų nebūtų vykdę ir kai 
šiomis investicijomis didinamas 
ekonominis, socialinis, aplinkosauginis ir 
institucinis atsparumas ir pasirengimas 
krizėms.

Or. en

Pakeitimas 140
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) su gynyba susijusios veiklos srityje 
– pagal taikytiną tarptautinę teisę 
draudžiamų gaminių ir technologijų 

2) pagal taikytiną tarptautinę teisę 
draudžiamų gaminių ir technologijų 
naudojimas, kūrimas arba gamyba;
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naudojimas, kūrimas arba gamyba;

Or. en

Pakeitimas 141
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, skirstymu, 
saugojimu, transportavimu ar deginimu.

Or. en

Pakeitimas 142
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro kasyba arba gavyba, perdirbimu, 
skirstymu, saugojimu ar deginimu.

Or. en

Pakeitimas 143
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektams, kurių atveju nesama 
perspektyvios alternatyvios technologijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektams, kurių atveju nesama 
perspektyvios alternatyvios technologijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektams, susijusiems su taršos 
prevencija ir kontrole;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 dalies 1 pastraipos 12 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektams, kuriuos vykdant 
įrengiami anglies dioksido surinkimo ir 

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

Or. en

Pakeitimas 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punkto 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) investicijos į oro uostų 
infrastruktūrą, išskyrus atokiausius 
regionus;

Or. en

Pakeitimas 148
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punkto 1 pastraipos 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) investicijos į greitkelių 
infrastruktūros pajėgumo didinimą.

Or. en


