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9.1.2019 A8-0482/17 

Pakeitimas 17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga priėmė 

plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų augimą bei darbo vietų 

kūrimą; tarp jų – kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

dokumentų rinkinys „Švari energija 

visiems europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos gynybos ir 

kosmoso strategija. „InvestEU“ fondas 

turėtų padėti išnaudoti ir sutvirtinti 

sinergiją tarp šių viena kitą papildančių 

strategijų, teikdamas paramą investicijoms 

ir suteikdamas galimybių gauti 

finansavimą; 

(3) per pastaruosius metus Sąjunga priėmė 

plataus užmojo strategijų, kuriomis 

siekiama baigti kurti bendrąją rinką ir 

paskatinti tvarų bei įtraukų augimą ir 

darbo vietų kūrimą; tarp jų – strategija 

„Europa 2020“, kapitalo rinkų sąjunga, 

bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 

Europos kultūros darbotvarkė, dokumentų 

rinkinys „Švari energija visiems 

europiečiams“, Sąjungos žiedinės 

ekonomikos veiksmų planas, mažataršio 

judumo strategija, Europos kosmoso 

strategija ir Europos socialinių teisių 

ramstis, tačiau jos menkai padėjo naikinti 

regionų ir socialinę nelygybę. „InvestEU“ 

fondas turėtų padėti išnaudoti, pagerinti ir 

sutvirtinti sinergiją tarp šių viena kitą 

papildančių strategijų, teikdamas paramą 

investicijoms ir suteikdamas galimybių 

gauti finansavimą;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Pakeitimas 18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) kiekvieną politikos liniją turėtų 

sudaryti du skyriai, t. y. ES skyrius ir 

valstybės narės skyrius. ES skyrius turėtų 

padėti proporcingai spręsti Sąjungos 

masto rinkos nepakankamumo ar 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemas; remiami veiksmai turėtų turėti 

akivaizdžios Europos pridėtinės vertės. 

Valstybės narės skyriuje valstybėms 

narėms turėtų būti suteikta galimybė savo 

pagal pasidalijamojo valdymo principą 

valdomų fondų išteklių dalį skirti ES 

garantijos atidėjiniams, kad ES garantiją 

būtų galima panaudoti finansavimo arba 

investavimo operacijoms, kurios skirtos 

rinkos nepakankamumo ar neoptimalios 

investavimo aplinkos problemoms spręsti 

jų pačių teritorijoje, įskaitant 

pažeidžiamas ir atokias vietoves, kaip 

antai atokiausius Sąjungos regionus, kad 

būtų pasiekti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomo fondo tikslai. 

Veiksmai, „InvestEU“ fondo lėšomis 

remiami per ES arba valstybės narės 

skyrius, neturėtų dubliuotis su privačiuoju 

finansavimu ar jį išstumti arba iškraipyti 

konkurenciją vidaus rinkoje; 

Išbraukta. 
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Or. en 



 

AM\1173560LT.docx  PE631.636v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.1.2019 A8-0482/19 

Pakeitimas 19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) valstybės narės skyrius turėtų būti 

sudarytas taip, kad Sąjungos teikiamos 

garantijos atidėjiniams suformuoti būtų 

galima naudoti pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų lėšas. 

Tokiu derinimu siekiama, pasinaudojant 

aukštu Sąjungos kredito reitingu, 

paskatinti nacionalines ir regionines 

investicijas, ir kartu, taikant Komisijos 

pagal netiesioginio valdymo principą 

suteiktą garantiją, užtikrinti nuoseklų 

neapibrėžtųjų įsipareigojimų rizikos 

valdymą. Sąjunga turėtų suteikti garantiją 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

numatytoms Komisijos ir 

įgyvendinančiųjų partnerių sudarytais 

valstybės narės skyriaus garantijų 

susitarimais, pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomi fondai turėtų 

suteikti garantijos atidėjinius, taikydami 

atidėjinių normą, kurią Komisija nustato 

atsižvelgdama į operacijų pobūdį ir 

atitinkamus tikėtinus nuostolius, o 

valstybė narė prisiimtų tuos nuostolius, 

kurie viršytų tikėtinus nuostolius, 

Sąjungai suteikdama kompensacinę 

garantiją. Dėl tokios tvarkos su kiekviena 

valstybe nare, savanoriškai pasirinkusia 

Išbraukta. 
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tokį variantą, turėtų būti susitarta 

bendruoju susitarimu dėl įnašo. 

Susitarimas dėl įnašo turėtų aprėpti vieną 

arba daugiau konkrečių susitarimų dėl 

garantijų, numatytų įgyvendinti 

atitinkamoje valstybėje narėje. Kad 

atidėjinių normą būtų galima nustatyti 

kiekvienu konkrečiu atveju, reikės 

nukrypti nuo Reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. XXXX (Finansinio 

reglamento) [211 straipsnio 1 dalies]. 

Šiuo projektu taip pat numatomas 

bendras taisyklių rinkinys biudžeto 

garantijoms, remiamoms centralizuotai 

arba pagal pasidalijamojo valdymo 

principą valdomų fondų, – taip siekiama 

palengvinti jų derinimą; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Pakeitimas 20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) valstybės narės skyriaus ES garantija 

turėtų būti skiriama bet kuriam 

įgyvendinančiajam partneriui, 

atitinkančiam [Finansinio reglamento] 

[62 straipsnio 1 dalies c punkto] kriterijus, 

įskaitant nacionalinius ar regioninius 

skatinamojo finansavimo bankus ar 

įstaigas, EIB, Europos investicijų fondą ir 

kitus daugiašalius plėtros bankus. 

Atsirinkdama valstybės narės skyriaus 

įgyvendinančiuosius partnerius Komisija 

turėtų atsižvelgti į kiekvienos valstybės 

narės pateiktus pasiūlymus. Pagal 

[Finansinio reglamento] [154 straipsnį] 

Komisija turi atlikti įgyvendinančiojo 

partnerio taisyklių ir procedūrų vertinimą, 

kad įsitikintų, jog jomis užtikrinamas toks 

Sąjungos finansinio intereso apsaugos 

lygis, kuris prilygsta Komisijos teikiamam 

apsaugos lygiui; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Pakeitimas 21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12) vidutinės kapitalizacijos įmonės – 

subjektai, kuriuose dirba ne daugiau kaip 

3000 darbuotojų ir kurie nėra MVĮ arba 

mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės; 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Pakeitimas 22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) valstybės narės skyriumi sprendžiamos 

konkrečios rinkos nepakankamumo arba 

neoptimalios investavimo aplinkos 

problemos vienoje ar keliose valstybėse 

narėse, siekiant pagal pasidalijamojo 

valdymo principą valdomų fondų, iš kurių 

skiriami įnašai, tikslų. 

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Pakeitimas 23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9 straipsnis Išbraukta. 

Valstybės narės skyriui taikomos 

konkrečios nuostatos 

 

1. Sumos, kurias valstybė narė skyrė 

pagal Reglamento [[BNR] numeris] [10 

straipsnio 1 dalį] arba Reglamento 

[[BŽŪP planas] numeris] [75 straipsnio 1 

dalį], naudojamos ES garantijos dalies, 

kuria padengiamos finansavimo ir 

investavimo operacijos atitinkamoje 

valstybėje narėje, atidėjiniams valstybės 

narės skyriuje suformuoti. 

 

2. Ta valstybės narės skyriaus ES 

garantijos dalis nustatoma valstybei narei 

ir Komisijai sudarant susitarimą dėl 

įnašo. 

 

Valstybė narė ir Komisija sudaro 

susitarimą dėl įnašo arba jį iš dalies 

pakeičia per keturis mėnesius nuo 

Komisijos sprendimo, kuriuo 

patvirtinamas partnerystės susitarimas 

arba BŽŪP planas, priėmimo arba tuo 

pačiu metu, kai priimamas Komisijos 

sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama 

programa arba BŽŪP planas. 

 

Dvi ar daugiau valstybių narių su  
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Komisija gali sudaryti bendrą susitarimą 

dėl įnašo. 

Nukrypstant nuo [Finansinio reglamento] 

[211 straipsnio 1 dalies], valstybės narės 

skyriaus ES garantijos atidėjinių norma 

yra 40 proc. ir kiekviename susitarime dėl 

įnašo ji gali būti sumažinta arba 

padidinta, siekiant atsižvelgti į riziką, 

susijusią su naudotinais finansiniais 

produktais. 

 

3. Susitarime dėl įnašo pateikiama 

bent ši informacija: 

 

a) atitinkamos valstybės narės 

skyriaus ES garantijos dalies bendra 

suma, jos atidėjinių norma, įnašo iš pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomų 

fondų suma, atidėjinių sudarymo etapas 

pagal metinį finansinį planą ir susijusio 

neapibrėžtojo įsipareigojimo suma, kuri 

turi būti padengta atitinkamos valstybės 

narės suteikta kompensacine garantija,  

 

b) strategija, kurią sudaro finansiniai 

produktai ir jų minimalus svertas, 

geografinė aprėptis, investavimo 

laikotarpis ir, kai taikoma, galutinių 

gavėjų ir reikalavimus atitinkančių 

tarpininkų kategorijos, 

 

c) susidomėjimą išreiškęs 

įgyvendinantysis partneris arba partneriai 

ir Komisijos pareiga informuoti valstybę 

narę apie pasirinktą įgyvendinantįjį 

partnerį arba partnerius, 

 

d) galimas įnašas iš pagal 

pasidalijamojo valdymo principą valdomų 

fondų „InvestEU“ konsultacijų centrui, 
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e) valstybei narei taikomos metinių 

ataskaitų teikimo pareigos, įskaitant 

ataskaitų, parengtų remiantis susitarime 

dėl įnašo nurodytais rodikliais, teikimą, 

 

f) nuostatos dėl atlyginimo už 

valstybės narės skyriaus ES garantijos 

dalį, 

 

g) galimas derinimas su ES skyriaus 

ištekliais, įskaitant daugiasluoksnę 

struktūrą, kad būtų užtikrintas geresnis 

rizikos padengimas pagal 8 straipsnio 2 

dalį. 

 

4. Susitarimus dėl įnašų Komisija 

įgyvendina pagal 14 straipsnį 

pasirašydama su įgyvendinančiaisiais 

partneriais susitarimus dėl garantijų.  

 

Jeigu per devynis mėnesius nuo 

susitarimo dėl įnašo pasirašymo 

susitarimas dėl garantijos nesudaromas 

arba vienu ar daugiau susitarimų dėl 

garantijų neprisiimami įsipareigojimai dėl 

visos susitarimo dėl įnašo sumos, 

pirmuoju atveju susitarimas dėl įnašo 

nutraukiamas, o antruoju atveju – 

atitinkamai iš dalies keičiamas ir 

nepanaudota atidėjinio suma pakartotinai 

panaudojama pagal Reglamento [[BNR] 

numeris] [10 straipsnio 5 dalį] ir 

Reglamento [[BŽŪP planas] numeris] [75 

straipsnio 5 dalį]. 

 

Jeigu susitarimas dėl garantijos nebuvo 

tinkamai įgyvendintas per Reglamento 

[[BNR] numeris] [10 straipsnio 6 dalyje] 

arba Reglamento [[BŽŪP planas] 

numeris] [75 straipsnio 6 dalyje] nustatytą 

laikotarpį, susitarimas dėl įnašo iš dalies 

pakeičiamas ir nepanaudota atidėjinio 

suma pakartotinai panaudojama pagal 

Reglamento [[BNR] numeris] [10 

straipsnio 6 dalį] ir Reglamento [[BŽŪP 

planas] numeris] [75 straipsnio 6 dalį]. 

 

5. Valstybės narės skyriaus ES 

garantijos dalies atidėjiniams, 
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nustatytiems susitarime dėl įnašo, 

taikomos šios taisyklės: 

a) pasibaigus šio straipsnio 3 dalies a 

punkte nurodytam sudarymo etapui, 

metinis atidėjinių perteklius, 

apskaičiuotas palyginant atidėjinių sumą, 

kuri reikalinga pagal atidėjinių normą, ir 

faktinius atidėjinius, pakartotinai 

panaudojamas pagal [BNR] [10 straipsnio 

6 dalį] ir [[BŽŪP plano] numeris] [75 

straipsnio 6 dalį], 

 

b) nukrypstant nuo [Finansinio 

reglamento] [213 straipsnio 4 dalies], 

pasibaigus šio straipsnio 3 dalies a punkte 

nurodytam sudarymo etapui, atidėjiniai 

kasmet nepildomi, kol nepanaudojama ta 

valstybės narės skyriaus ES garantijos 

dalis, 

 

c) Komisija nedelsdama informuoja 

valstybę narę, jeigu dėl reikalavimų 

mokėti pagal tą valstybės narės skyriaus 

ES garantijos dalį tos ES garantijos dalies 

atidėjinių lygis sumažėja iki mažiau nei 

20 proc. pradinio atidėjinių lygio, 

 

d) jeigu tos valstybės narės skyriaus 

ES garantijos dalies atidėjinių lygis 

pasiekia 10 proc. pradinio atidėjinių lygio, 

atitinkama valstybė narė, Komisijai 

paprašius, į bendrąjį atidėjinių fondą 

skiria ne daugiau kaip 5 proc. pradinio 

atidėjinių lygio. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Pakeitimas 24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programos „InvestEU“ sukūrimas 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 7 punktas  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7) Finansinė parama subjektams, kuriuose 

dirba iki 3 000 darbuotojų, daugiausia 

dėmesio skiriant MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms, be kita ko: 

7) Finansinė parama subjektams, kuriuose 

dirba iki 499 darbuotojų, daugiausia 

dėmesio skiriant MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms, be kita ko: 

Or. en 

 

 


