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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Įgyvendindama programą „InvestEU“ Komisija siekia sutelkti viešąsias ir privačiąsias 
investicijas esamam investicijų trūkumui šalinti ir atitikti kompleksinius tikslus, susijusius su 
atitinkamų ES politikos sričių supaprastinimu, lankstumu, sinergija ir nuoseklumu. 

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

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

Transportas daugiausia įtrauktas į tvarios infrastruktūros liniją ir strateginę Europos investicijų 
liniją, kurios apima infrastruktūrą, kilnojamąjį turtą ir naujoviškų technologijų diegimą. Kaip 
siūlo Komisija, tvarios infrastruktūros linija, kuri taip pat apima tokias sritis kaip energetika, 
skaitmeninis ryšys, nepanaudoti pajėgumai ir aplinka, remiama skiriant 20 mlrd. EUR visos ES 
garantijos. Strateginei Europos investicijų linijai skiriama 31.2 mlrd. EUR visos ES garantijos 
dalis. Turizmas taip pat aptartas ir galėtų būti potencialiai įtrauktas į visas penkias politikos 
linijas, atsižvelgiant į konkrečius poreikius. 

Pranešėjo pozicija

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

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

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

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
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 – 25 % Sąjungos biudžeto 
išlaidų skirti klimato tikslams įgyvendinti 
2021–2027 m. DFP laikotarpiu ir kiek 
galima anksčiau, bet ne vėliau kaip 
2027 m., nustatyti metinį 30 proc. tikslą. 
Tikimasi, kad pagal programą „InvestEU“ 
įgyvendinamais veiksmais ne mažiau kaip 
30 proc. bendro programos „InvestEU“ 
finansinio paketo bus skirta klimato 
tikslams įgyvendinti. Atitinkami veiksmai 
bus nustatyti programos „InvestEU“ 
rengimo ir įgyvendinimo etapais ir 
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pakartotinai įvertinti vykdant atitinkamus 
vertinimo ir peržiūros procesus;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas požiūris į klimato srities tikslų, dėl kurių jau susitarta, rėmimą, kartu 
suderinant metinius ir bendrus skaičius.

Pakeitimas 2

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 

(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 augančių 
skirtumų 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 
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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;

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

Pakeitimas 3

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 ir 
valstybių narių ekonomikai svarbi sritis, 
dėl COVID-19 pandemijos kaip sektorius 
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 turizmą.

Or. en

Pagrindimas

Turizmas buvo vienas iš labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių sektorių. 
„InvestEU“ visų pirma turi remti šio itin svarbaus Europos sektoriaus, kuriame dirbo 
22.6 mln. žmonių (tai sudaro 11,2 proc. viso ES užimtumo) ir kuris 2019 m. sudarė 9,5 proc. 
ES BVP, atsigavimą.
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Pakeitimas 4

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, be kita ko, parodė 
Sąjungos pramonės išorinę 
priklausomybę strateginėse vertės 
grandinėse ir taip pabrėžė poreikį, kad 
reikia spręsti strateginio pažeidžiamumo 
problemas siekiant pagerinti Sąjungos 
reagavimą į ekstremaliąsias situacijas ir 
strateginį savarankiškumą, lemiantį 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;

Or. en

Pagrindimas

Strateginės Europos ekonomikos autonomijos stiprinimas turi būti naujos strateginės Europos 
investicijų politikos krypties prioritetas.

Pakeitimas 5

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 

(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 
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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 
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 

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, be kita ko, transeuropinius 
tinklus transporto, energetikos ir 
skaitmeniniuose sektoriuose, ypač jų 
tarpvalstybinę infrastruktūrą; 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, 
technologijas, užtikrinančias tvarų, 
protingą ir automatizuotą mobilumą ir 
logistiką visose transporto rūšyse, 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. 
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Sąjungoje. Paramą turėtų būti galima teikti 
ir tiems projektams, kurių operacijomis, 
vykdomomis daugelyje ES vietų, 
prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

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. Komisija 
turėtų nustatyti vertinimo kriterijus, pagal 
kuriuos būtų nustatoma, ar paramos 
gavėjas vykdo didelę veiklos dalį 
Sąjungoje ir todėl atitinka reikalavimus 
paramai gauti pagal strateginę Europos 
investicijų liniją. Paramą turėtų būti 
galima teikti ir tiems projektams, kurių 
operacijomis, vykdomomis daugelyje ES 
vietų, prisidedama prie strateginių tiekimo 
grandinių diversifikavimo;

Or. en

Pagrindimas

Pagal naują SEIP liniją „InvestEU“ turėtų būti aiškiai remiama ypatingos svarbos 
infrastruktūra ir strategiškai svarbios technologijos transporto srityje.

Pakeitimas 6

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 bei 
palaikant ir stiprinant prie Sąjungos 
strateginio savarankiškumo prisidedančią 
veiklą, susijusią su ypatingos svarbos 
infrastruktūra, transformatyviosiomis 
technologijomis, padėtį iš esmės 
keičiančiomis inovacijomis ir ištekliais 
įmonėms ir vartotojams

Or. en

Pagrindimas

Strateginės Europos ekonomikos autonomijos stiprinimas turi būti naujos strateginės Europos 



PE653.989v02-00 10/13 PA\1211903LT.docx

LT

investicijų politikos krypties prioritetas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Svarbu į SEIP liniją įtraukti kilnojamąjį transporto turtą, kad būtų skatinamas transporto 
priemonių parkų atnaujinimas, taigi ir perėjimas prie tvaraus judumo, kuris yra neatskiriama 
atsigavimo dalis.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ii punkte nurodytos ypatingos 
svarbos infrastruktūros eksploatavimui ir 
techninei priežiūrai būtinų prekių tiekimas 
ir paslaugų teikimas;

iii) ii punkte nurodytos ypatingos 
svarbos infrastruktūros arba kilnojamojo 
turto eksploatavimui ir techninei priežiūrai 
būtinų prekių tiekimas ir paslaugų 
teikimas;

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tvaraus, pažangaus ir 
automatizuoto judumo ir logistikos 
technologijos visose transporto rūšyse;

Or. en

Pagrindimas

Strategiškai svarbių technologijų ES transporto ateičiai klausimas turi būti aiškiai 
sprendžiamas pagal SEIP liniją.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punkto vii papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tuo atveju, kai investuojama į 
kosmoso, gynybos ir kibernetinio 
saugumo sektorius ir į specifinius 
projektus, turinčius faktinį tiesioginį 
poveikį saugumui ypatingos svarbos 
sektoriuose, galutinių gavėjų neturi 

Be to, visi galutiniai gavėjai, gaunantys 
finansavimą pagal strateginę Europos 
investicijų liniją, ypač tie, kurie gauna 
finansavimą kosmoso, gynybos ir 
kibernetinio saugumo srityse, ir 
specifiniuose projektuose, turinčiuose 
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kontroliuoti trečioji valstybė arba trečiosios 
valstybės subjektai ir jų vykdomasis 
valdymas turi būti vykdomas Sąjungoje, 
kad būtų užtikrintas Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumas.

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 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikytas jau sutartas su klimato tikslais susijęs tikslas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Programa „InvestEU“ turėtų užtikrinti pusiausvyrą tarp įvairių sričių, kurioms taikoma 
tvarios infrastruktūros politikos linija, kaip jau buvo susitarta. Naujajai strateginei Europos 
investicijų politikos linijai turėtų būti taikomas tas pats principas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti sritis, kurioms taikoma nauja tvarios Europos investicijų politikos 
linija, ir sritis, kurioms taikoma kita (jau sutarta) politikos linija.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Turizmas. 9. Turizmas, visų pirma 
investicijomis, kuriomis prisidedama prie 
sektoriaus ilgalaikio konkurencingumo ir 
pertvarkos stiprinimo remiant veiksmus, 
kuriais skatinamas tvarus, novatoriškas ir 
skaitmeninis turizmas.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 19 konstatuojamąją dalį.


