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PAKEITIMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų, Vystymosi ir Biudžeto 

komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) plataus užmojo Sąjungos išorės 

investicijų planas (toliau – IIP) yra būtinas 

siekiant paremti Afrikoje ir Sąjungos 

kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose 

šalyse pradedamas investicijas ir taip 

paskatinti siekti Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 

(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.) 

nustatytų darnaus vystymosi tikslų ir 

laikytis įsipareigojimų pagal neseniai 

persvarstytą Europos kaimynystės politiką, 

taip šalinant pagrindines migracijos 

priežastis. Jis taip pat turėtų padėti 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl 

klimato kaitos (COP 21); 

(1) Sąjungos plataus užmojo išorės 

investicijų planas (toliau – IIP) yra būtinas 

siekiant paremti Afrikoje ir Sąjungos 

kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose 

šalyse pradedamas investicijas ir taip 

paskatinti siekti Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 

(toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.) 

nustatytų darnaus vystymosi tikslų ir 

laikytis įsipareigojimų pagal neseniai 

persvarstytą Europos kaimynystės politiką, 

taip šalinant vieną iš pagrindinių 

migracijos priežasčių. Jis taip pat turėtų 

padėti įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl 

klimato kaitos (COP 21); 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) IIP turėtų įtraukti Sąjungos 

įsipareigojimą pagal Adis Abebos 

vystymosi finansavimo veiksmų 

darbotvarkę. Jis taip pat turėtų leisti 

Europos investuotojams ir privačiosioms 

bendrovėms, įskaitant mažąsias ir 

vidutines įmones, aktyviau prisidėti prie 

darnaus vystymosi šalyse partnerėse; 

(2) IIP turėtų įtraukti Sąjungos 

įsipareigojimą pagal Adis Abebos 

vystymosi finansavimo veiksmų 

darbotvarkę. Jis taip pat turėtų leisti 

Europos investuotojams ir privačiosioms 

bendrovėms, ypač mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, aktyviau prisidėti 

prie darnaus vystymosi šalyse partnerėse, 

itin daug dėmesio skiriant darnumui; 
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Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) IIP turėtų suteikti integruotą 

finansinį paketą investicijoms, 

pradedamoms Afrikos šalyse, 2000 m. 

birželio 23 d. Kotonu pasirašiusiose 

Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, 

Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno 

grupės valstybių ir Europos bendrijos bei 

jos valstybių narių, ir Europos kaimynystės 

priemonėje dalyvaujančiose šalyse, 

finansuoti ir taip sukurti ekonomikos 

augimo ir užimtumo galimybių, kuo labiau 

padidinti papildomumą, tiekti inovatyvių 

produktų ir pritraukti privačiojo 

sektoriaus lėšų; 

(4) IIP turėtų suteikti integruotą 

finansinį paketą investicijoms, 

pradedamoms Afrikos šalyse, 2000 m. 

birželio 23 d. Kotonu pasirašiusiose 

Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, 

Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno 

grupės valstybių ir Europos bendrijos bei 

jos valstybių narių (toliau – AKR ir EB 

partnerystės susitarimas), ir Europos 

kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose 

šalyse. Tai turėtų padėti sukurti 

papildomų ekonomikos augimo ir 

užimtumo galimybių, kuo labiau padidinti 

papildomumą ir padėti tiekti inovatyvius 

produktus skatinant naudotis 

papildomomis privačiojo sektoriaus 

lėšomis, remiant tvarų vystymąsi ir žiedinę 

ekonomiką. Reikėtų užtikrinti 

subalansuoto geografinio metodo taikymą 

tam, kad visos AKR ir EB partnerystės 

susitarimą pasirašiusios šalys ir visos 

Europos kaimynystės priemonėje 

dalyvaujančios šalys turėtų sąžiningas 

galimybes gauti finansavimą pagal IIP;  

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) atsižvelgiant į Europos Audito 

Rūmų1a išvadas dėl dotacijų ir paskolų 

derinimo naudojimo Sąjungos išorės 

santykių srityje, kuriose atkreipiamas 

dėmesys į tai, kad beveik pusės tikrintų 

projektų atveju buvo nepakankamai 

įrodymų, jog būtų galima daryti išvadą, 
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kad dotacijos buvo pagrįstos, nes daugeliu 

šių atvejų būta požymių, kad investicijos 

būtų buvusios atliktos ir be Sąjungos 

įnašo, labai svarbu, kad dotacijų ir 

paskolų derinimas būtų naudojamas tik 

tais atvejais, kai Komisija gali aiškiai 

įrodyti jo pridėtinę vertę; 

 ____________ 

 1a EAR specialioji ataskaita Nr. 16/2014 

„Regioninių investicinių priemonių 

dotacijų derinimo su finansinių institucijų 

paskolomis, siekiant remti ES išorės 

politiką, veiksmingumas“. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) be to, EDVF turėtų veikti vieno 

langelio principu: jis gautų finansų įstaigų 

ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų 

finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus 

atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią 

finansinę paramą. EDVF garantiją turėtų 

finansuoti EDVF garantijų fondas. EDVF 

turėtų taikyti inovatyvias priemones 

investicijoms paremti ir įtraukti privatųjį 

sektorių; 

(6) be to, EDVF turėtų veikti vieno 

langelio principu: jis gautų finansų įstaigų 

ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų 

finansavimo pasiūlymus, teiktų 

rekomendacijas ir visą būtiną informaciją 

investuotojams, norintiems investuoti į 

vystymosi veiklą, ir suteiktųreikalavimus 
atitinkančioms investicijoms įvairią 

finansinę paramą. EDVF garantiją turėtų 

finansuoti EDVF garantijų fondas. EDVF 

turėtų taikyti inovatyvias priemones 

investicijoms į šalių partnerių darnų 

vystymąsi paremti ir įtraukti privatųjį 

sektorių; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) be to, strateginė valdyba turėtų (8) be to, strateginė valdyba turėtų 
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padėti Komisijai parengti strategines gaires 

ir nustatyti bendrus investavimo tikslus. 

Strateginė valdyba taip pat turėtų remti 

regioninių platformų veiksmų derinimą ir 

nuoseklumą. Tai turėtų užtikrinti įvairių 

išorės veiksmų priemonių papildomumą. 

Strateginei valdybai turėtų bendrai 

pirmininkauti Komisija ir Sąjungos 

vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 

ir saugumo politikai, kad būtų užtikrintas 

veiksmų koordinavimas ir derinimas su 

Sąjungos užsienio politikos tikslais ir 

partnerystės susitarimais su trečiosiomis 

šalimis; 

padėti Komisijai parengti strategines gaires 

ir nustatyti bendrus investavimo tikslus. 

Strateginė valdyba taip pat turėtų remti 

regioninių platformų veiksmų derinimą, 

bendradarbiavimą ir nuoseklumą. Tai 

turėtų užtikrinti įvairių išorės veiksmų 

priemonių papildomumą ir sustiprinti jų 

sinergiją. Strateginei valdybai turėtų 

bendrai pirmininkauti Komisija ir 

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir 

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 

reikalams ir saugumo politikai, kad būtų 

užtikrintas veiksmų koordinavimas ir 

derinimas su Sąjungos užsienio politikos 

tikslais ir partnerystės susitarimais su 

trečiosiomis šalimis; 

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) EDVF garantija neturėtų būti 

naudojama svarbiems infrastruktūros 

projektams, kurie turi mažą poveikį darbo 

vietų kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir 

naudos santykio investicijos taptų 

netvarios, finansuoti. EDVF garantija 

turėtų būti naudojama tik projektams, 

kurių įgyvendinimas, remiantis 

nepriklausomu išsamiu ex ante vertinimu 

ir tinkama sąnaudų ir naudos analize, 

nėra kontroversiškas aplinkos, finansų ir 

socialiniu požiūriais, finansuoti; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) siekiant padidinti EDVF garantijos 

poveikį atsižvelgiant į susijusių regionų 

poreikius, valstybėms narėms turėtų būti 

(14) siekiant padidinti EDVF garantijos 

poveikį atsižvelgiant į susijusių regionų 

poreikius didinti investicijas ir projektų, 
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sudaryta galimybė skirti įnašus 

garantijomis arba grynaisiais pinigais. Tie 

įnašai turėtų būti skiriami regionui, 

sektoriui ar investicijų linijai; 

kuriais prisidedama prie darnaus 

vystymosi ir deramų darbų vietų kūrimo, 

finansavimą, valstybėms narėms turėtų 

būti sudaryta galimybė skirti įnašus 

garantijomis arba grynaisiais pinigais. Tie 

įnašai turėtų būti skiriami regionui, 

sektoriui ar investicijų linijai; 

 

Pakeitimas   9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) Komisija Europos Parlamentui ir 

Tarybai turėtų kasmet teikti ataskaitą dėl 

finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikoma EDVF garantija, ir taip 

užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams. 

Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, kad 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, 

įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų 

pareikšti savo nuomonę. Komisija taip pat 

turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai 

kasmet teikti ataskaitą dėl EDVF garantijų 

fondo valdymo, kad būtų užtikrinta 

atskaitomybė ir skaidrumas; 

(16) Komisija Europos Parlamentui ir 

Tarybai turėtų kasmet teikti ataskaitą dėl 

finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikoma EDVF garantija, ir taip 

užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams. 

Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, kad 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, 

įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų 

pareikšti savo nuomonę. Komisija taip pat 

turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai 

kasmet teikti ataskaitą dėl EDVF garantijų 

fondo valdymo, kad būtų užtikrinta 

atskaitomybė, skaidrumas ir valdymo 

efektyvumas; 

 

Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) Komisija, remdamasi Europos 

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 

Nr. 14/20141a išvadomis, turėtų kasmet 

įvertinti, ar jos valdymo pajėgumai 

pagerėjo, kad EDVF operacijos būtų 

veiksmingesnės ir skaidresnės;  

 ____________ 

 1a EAR specialioji ataskaita Nr. 14/2014 

„Kaip ES institucijos ir įstaigos 
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apskaičiuoja, mažina ir kompensuoja 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį?“ 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 EDVF padedama siekti Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 

2030 m. nustatytų darnaus vystymosi 

tikslų, ypatingą dėmesį skiriant tvariam 

augimui, darbo vietų kūrimui, socialiniam 

ir ekonominiam sektoriams bei paramai 

labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms, taip šalinti pagrindines 

migracijos priežastis ir prisidėti prie tvarios 

grįžusių migrantų reintegracijos jų kilmės 

šalyse, kartu siekiant kuo didesnio 

papildomumo, naujoviškų produktų kūrimo 

ir privačiojo sektoriaus lėšų pritraukimo. 

2. EDVF padedama siekti Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 

2030 m. nustatytų darnaus vystymosi 

tikslų, pagrindinį dėmesį skiriant skurdo 

panaikinimui, tvariam augimui gerbiant 

ekonomines, aplinkosaugines ir socialines 

teises, daugiau ir geresnių darbo vietų 

kūrimui, žiedinės ekonomikos kūrimui, 

socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 

galimybių naudotis viešosiomis 

paslaugomis gerinimui, klimato kaitos 

švelninimui ir prisitaikymui prie klimato 

kaitos, vietos bendruomenių įtraukimui ir 
paramai labai mažoms, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms, taip šalinti 

pagrindines migracijos priežastis ir 

prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų 

reintegracijos jų kilmės šalyse, kartu 

siekiant kuo didesnio papildomumo, 

naujoviškų produktų kūrimo ir privačiojo 

sektoriaus lėšų pritraukimo. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ji rengia strategines gaires ir padeda 

Komisijai nustatyti bendrus su EDVF 

garantijos naudojimu susijusius 

investavimo tikslus. Strateginė valdyba taip 

pat remia bendrą regioninių investavimo 

Ji rengia strategines gaires ir padeda 

Komisijai nustatyti bendrus su EDVF 

garantijos naudojimu susijusius 

investavimo tikslus, investavimo į 

regionines platformas tinkamumo 
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platformų ir EIB išorės skolinimo 

įgaliojimų operacijų, įskaitant EIB 

atsparumo iniciatyvą, koordinavimą ir 

nuoseklumą. 

kriterijus ir veiklos kryptis bei procedūras. 

Strateginė valdyba taip pat remia bendrą 

regioninių investavimo platformų ir EIB 

išorės skolinimo įgaliojimų operacijų, 

įskaitant EIB atsparumo iniciatyvą, 

koordinavimą, bendradarbiavimą ir 

nuoseklumą. Strateginės valdybos veiklą 

nuolat prižiūri iniciatyvinis komitetas 

kartu su Europos Parlamentu. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Strateginę valdybą sudaro 

Komisijos, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 

užsienio reikalams ir saugumo politikai 

(toliau – vyriausiasis įgaliotinis), valstybių 

narių ir EIB atstovai. Prireikus, 

atsižvelgdama į valdybos nuomonę, 

Komisija gali pakviesti kitus įnašų 

mokėtojus tapti strateginės valdybos 

nariais. Prireikus šalims partnerėms, 

atitinkamoms regioninėms organizacijoms, 

reikalavimus atitinkančioms sandorio 

šalims ir Europos Parlamentui gali būti 

suteiktas stebėtojo statusas. Strateginei 

valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir 

vyriausiasis įgaliotinis. 

2. Strateginę valdybą sudaro 

Komisijos, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 

užsienio reikalams ir saugumo politikai 

(toliau – vyriausiasis įgaliotinis), valstybių 

narių, Europos Parlamento, EIB ir Afrikos 

bei kaimynystės priemonėje dalyvaujančių 

šalių partnerių atstovai. Atsižvelgdama į 

valdybos nuomonę, Komisija pakviečia 

kitus įnašų mokėtojus tapti strateginės 

valdybos nariais. Prireikus atitinkamoms 

regioninėms organizacijoms ir kitiems 

suinteresuotiesiems subjektams, pvz., 

pilietinės visuomenės grupėms, gali būti 

suteiktas stebėtojo statusas. Strateginei 

valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir 

vyriausiasis įgaliotinis. Strateginė valdyba 

užtikrina, kad būtų tinkamai 

konsultuojamasi su labai įvairiais 

suinteresuotaisiais subjektais šalyse 

partnerėse. 

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Sąjunga reikalavimus atitinkančių 1. Sąjunga, nuodugniai apsvarsčiusi 
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sandorio šalių Afrikos ir Europos 

kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose 

šalyse partnerėse pradedamoms 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

kurioms taikomas šis reglamentas, suteikia 

neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją pagal 

pirmąjį pareikalavimą. 

projekto perspektyvumą, reikalavimus 

atitinkančių sandorio šalių Afrikos ir 

Europos kaimynystės priemonėje 

dalyvaujančiose šalyse partnerėse 

pradedamoms finansavimo ir investavimo 

operacijoms, kurioms taikomas šis 

reglamentas, suteikia neatšaukiamą ir 

besąlyginę garantiją pagal pirmąjį 

pareikalavimą. 

 

Pakeitimas   15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Ilgiausias laikotarpis, kuriuo 

reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

galėtų su finansų tarpininkais arba 

galutiniais paramos gavėjais sudaryti 

susitarimus, yra ketveri metai nuo 

atitinkamo garantijos susitarimo sudarymo. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio antraštinė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EDVF garantijos naudojimo tinkamumo 

kriterijai 

EDVF garantijos naudojimo tinkamumo ir 

draudimo ją naudoti kriterijai 

 

Pakeitimas   17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal EDVF garantiją tinkamos 

gauti paramą finansavimo ir investavimo 

operacijos nuosekliai dera su Sąjungos 

politikos kryptimis, ypač su Sąjungos 

1. Pagal EDVF garantiją tinkamos 

gauti paramą finansavimo ir investavimo 

operacijos nuosekliai dera su Sąjungos 

politikos kryptimis (ypač su Sąjungos 
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vystymosi ir kaimynystės politika bei šalių 

partnerių strategijomis ir politikos 

kryptimis; jomis turi būti siekiama remti 

šiuos bendruosius tikslus: 

vystymosi ir kaimynystės politika) ir su 

šalių partnerių strategijomis ir politikos 

kryptimis ir jomis turi būti siekiama remti 

šiuos bendruosius tikslus: 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) siekti Darbotvarkės iki 2030 m. 

darnaus vystymosi tikslų; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) prisidėti prie ekonominio ir 

socialinio vystymosi, ypatingą dėmesį 

skiriant tvarumui ir darbo vietų kūrimui 

(visų pirma jaunimui ir moterims), taip 

šalinti pagrindines migracijos priežastis ir 

prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų 

reintegracijos jų kilmės šalyse; 

a) prisidėti prie skurdo panaikinimo, 

ekonominio ir socialinio vystymosi, 

ypatingą dėmesį skiriant tvarumui ir tvarių 

deramųdarbo vietų kūrimui, ypač 

jaunimui, moterims ir socialinės atskirties 

riziką patiriantiems žmonėms); 

 

Pakeitimas   20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) siekiant pagerinti socialinę ir 

ekonominę aplinką, orientuotis į socialinį ir 

ekonominį sektorius, visų pirma 

infrastruktūrą, įskaitant tvariąją energiją, 

vandenį, transportą, informacines ir ryšių 

technologijas, aplinką, tausų gamtos 

išteklių naudojimą ir mėlynąjį augimą, 

b) siekiant pagerinti socialinę ir 

ekonominę aplinką, orientuotis į socialinį ir 

ekonominį sektorius, visų pirma 

infrastruktūrą, įskaitant tvariąją energiją, 

vandenį, transportą, informacines ir ryšių 

technologijas, aplinką, tausų gamtos 

išteklių naudojimą ir mėlynąjį augimą, 
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socialinę infrastruktūrą ir žmogiškąjį 

kapitalą; 

socialinę infrastruktūrą, žmogiškąjį 

kapitalą ir žiedinę ekonomiką, sykiu 

atsižvelgiant į EDVF garantijos gavėjų 

prioritetus; 

 

Pakeitimas   21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įtraukti į finansuojamų projektų 

planavimą atitinkamų vietovių 

gyventojus; 

 

Pakeitimas   22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) labai mažoms, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms teikti finansavimą, 

ypatingą dėmesį skiriant privačiojo 

sektoriaus vystymuisi; 

c) labai mažoms, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms teikti finansavimą, 

ypatingą dėmesį skiriant stabilaus ir 

ilgalaikio vietos privačiojo sektoriaus 

vystymuisi; 

 

Pakeitimas   23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) neturėti jokių ryšių su 

nebendradarbiaujančiomis teritorijomis ir 

šalimis, kaip nurodyta 20 straipsnyje; 

 

Pakeitimas   24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. EDVF garantija remiamos 

finansavimo ir investavimo operacijos, 

kurios visų pirma: 

2. EDVF garantija, kuria apsaugoma 

nuo pasipelnymo ir (arba) paslaugų 

monopolizavimo, remiamos finansavimo ir 

investavimo operacijos, kurios visų pirma: 

 

Pakeitimas   25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) yra ekonomiškai ir finansiškai 

perspektyvios, taip pat atsižvelgiant į 

galimą privačiojo ir viešojo sektorių 

partnerių projektui skiriamą paramą ir 

bendrą finansavimą; 

c) kaip pasitvirtino, yra ekonomiškai 

ir finansiškai perspektyvios, taip pat 

atsižvelgiant į galimą privačiojo ir viešojo 

sektorių partnerių projektui skiriamą 

paramą ir bendrą finansavimą; 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) užtikrinti, kad bus laikomasi 

tarptautinėje teisėje įtvirtintų žmogaus 

teisių. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. EDVF garantija neremiamos 

finansavimo ir investavimo operacijos, 

kurios: 

 a)  susijusios su kariniu ar saugumo 

sektoriumi; 
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 b)  remia branduolinės energetikos 

plėtrą; 

 c)  toliau skatina priklausomybę nuo 

iškastinio kuro ir didelio anglies dioksido 

kiekio technologijų; 

 d)  turi didelių su aplinka susijusių 

išorės sąnaudų, ypač susijusių su didelės 

apimties infrastruktūra; 

 e)  vykdomos sektoriuose ar 

įgyvendinant projektus, kai esama 

pavojaus, kad šalyse partnerėse, ypač 

kuriose esama vietos ir čiabuvių 

bendruomenių, gali būti pažeidžiamos 

žmogaus teisės, pvz., atliekamas 

priverstinis gyventojų perkėlimas, žemės 

užgrobimas, sukarintos operacijos ar 

veikla vietovėse, kuriose iškirsti miškai. 

Siekiant nustatyti tokį pavojų, atliekamas 

viešai prieinamas ex ante poveikio 

žmogaus teisėms ir aplinkai vertinimas; 

 f) įtariama, kad pažeidžia aplinkos 

apsaugos teisės aktus ir daro žalą 

visuomenei arba vietos bendruomenėms, 

atsižvelgiant į atsargumo principą. 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu dėl 

reikalavimų mokėti pagal EDVF garantiją 

atvejų garantijų fondo išteklių dydis 

sumažėja žemiau 50 proc. 5 dalyje 

numatytos atidėjinių normos, Komisija 

pateikia ataskaitą dėl išimtinių priemonių, 

kurių gali prireikti EDVF garantijų 

fondui papildyti. 

7. Nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu dėl 

reikalavimų mokėti pagal EDVF garantiją 

atvejų garantijų fondo išteklių dydis 

sumažėja žemiau 50 proc. 5 dalyje 

numatytos atidėjinių normos, Komisija 

pateikia ataskaitą dėl: 

 a)  šio išteklių trūkumo priežasčių su 

išsamiais paaiškinimais ir  

 b)  jei būtina, dėl išimtinių priemonių, 

kurių gali prireikti EDVF garantijų fondui 

papildyti. 
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Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija Europos Parlamentui ir 

Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl 

finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikoma EDVF garantija. 

Ataskaita skelbiama viešai. Ją sudaro: 

1. Komisija Europos Parlamentui ir 

Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl 

finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikoma EDVF garantija. Ta 

ataskaita skelbiama viešai. Ją sudaro šie 

elementai, pateikiami pagal konkrečias 

šalis: 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) sektoriaus, šalies ir regionų 

lygmeniu vykdomų finansavimo ir 

investavimo operacijų, kurioms taikoma 

EDVF garantija, ir jų atitikties šiam 

reglamentui vertinimas; 

a) sektoriaus, šalies ir regionų 

lygmeniu vykdomų finansavimo ir 

investavimo operacijų, kurioms taikoma 

EDVF garantija, ir jų atitikties šiam 

reglamentui, ypač papildomumo principui, 

nepriklausomas vertinimas; 

Pakeitimas   31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) bendrų investavimo tikslų, kuriuos 

pagal šio reglamento 5 straipsnį nustato 

strateginė valdyba, įgyvendinimo 

vertinimas; 
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Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ab) bendro indėlio siekiant 

Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus 

vystymosi tikslų vertinimas; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ac) paramos dalies, skirtos 

finansavimo ir investavimo operacijoms, 

susijusioms su politiniais Sąjungos 

įsipareigojimais dėl atsinaujinančiosios 

energijos, energijos vartojimo efektyvumo 

ir klimato kaitos, vertinimas; 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ad) operacijų, kurioms taikoma EDVF 

garantija, kokybės ir jų susijusios 

politinės, veiklos ar finansinės rizikos 

pozicijos vertinimas; 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pridėtinės vertės, privačiojo 

sektoriaus išteklių sutelkimo, apskaičiuotų 

ir faktinių finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikoma EDVF 

garantija, bendrų įgyvendinimo duomenų, 

rezultatų ir poveikio, įskaitant poveikį 

darbo vietų kūrimui, vertinimas; 

b) pridėtinės vertės, privačiojo 

sektoriaus išteklių sutelkimo, apskaičiuotų 

ir pasiektų finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikoma EDVF 

garantija, bendrų ir ilgalaikių 

įgyvendinimo duomenų, rezultatų ir 

poveikio, įskaitant poveikį darbo vietų 

kūrimui, vertinimas; 

 

Pakeitimas   36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) reikalavimus atitinkančių sandorio 

šalių finansavimo ir investavimo operacijų 

pridėtinės vertės ir su tokiomis 

operacijomis susijusios bendros rizikos 

vertinimas; 

f) reikalavimus atitinkančių sandorio 

šalių finansavimo ir investavimo operacijų 

pridėtinės vertės ir su tokiomis 

operacijomis susijusios bendros rizikos 

nepriklausomas vertinimas; 

Pakeitimas   37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) išsami informacija apie 

reikalavimus mokėti pagal EDVF garantiją, 

nuostolius, grąžą, išieškotas sumas ir bet 

kokius kitus gautus mokėjimus; 

g) išsami informacija apie 

reikalavimus mokėti pagal EDVF garantiją, 

apie nuostolius, grąžą, išieškotas sumas ir 

bet kokius kitus gautus mokėjimus, taip pat 

apie riziką, susijusią su būsimais 

reikalavimais mokėti pagal EDVF 

garantiją; 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija EDVF veiklą įvertina iki 

2020 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos 

Parlamentui ir Tarybai teikia vertinimo 

ataskaitą, kurioje pateikiamas 

nepriklausomas šio reglamento taikymo 

vertinimas. Jei patvirtintoms finansavimo ir 

investavimo operacijoms iki 2020 m. 

birželio 30 d. prireiktų panaudoti visą 

turimą EDVF garantijos sumą, Komisija 

nedelsdama pateikia minėtą ataskaitą. 

1. Komisija EDVF veiklą įvertina iki 

2020 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos 

Parlamentui ir Tarybai teikia vertinimo 

ataskaitą, kurioje pateikiamas 

nepriklausomas šio reglamento taikymo, 

taip pat EDVF poveikio ir rezultatų 
vertinimas. Jei patvirtintoms finansavimo ir 

investavimo operacijoms iki 2020 m. 

birželio 30 d. prireiktų panaudoti visą 

turimą EDVF garantijos sumą, Komisija 

nedelsdama pateikia minėtą ataskaitą. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija iki 2020 m. gruodžio 

31 d. ir vėliau kas trejus metus vertina, 

kaip yra naudojamas EDVF garantijų 

fondas. Savo vertinimo ataskaitą Komisija 

teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Kartu su vertinimo ataskaita pateikiama 

Audito Rūmų nuomonė. 

2. Komisija iki 2020 m. gruodžio 

31 d. ir vėliau kas trejus metus vertina, 

kaip yra naudojamas EDVF garantijų 

fondas ir kaip jis veikia. Savo vertinimo 

ataskaitą Komisija teikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai. Kartu su vertinimo 

ataskaita pateikiama Audito Rūmų 

nuomonė dėl EDVF garantijų fondo 

valdymo ir EDVF operacijų 

veiksmingumo ir papildomumo. Tais 

atvejais, kai manoma, kad būtina atlikti 

EDVF garantijų fondo patikslinimą arba 

kai EDVF garantijų fondo veikla 

pratęsiama po 2020 m., prie šios vertinimo 

ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

siekiant iš dalies atitinkamai pakeisti šį 

reglamentą. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Laikydamosi savo skaidrumo politikos ir 

bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės 

susipažinti su dokumentais ir informacija, 

reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

savo interneto svetainėje viešai skelbia 

informaciją apie visas EDVF garantijos 

finansavimo ir investavimo operacijas, 

kurioms taikomas šis reglamentas, susijusią 

visų pirma su tuo, kokiu būdu tomis 

operacijomis padedama siekti šiame 

reglamente nustatytų bendrųjų tikslų. 

Išsamūs Strateginės valdybos posėdžių 

protokolai nedelsiant skelbiami viešai. Kai 

tik patvirtinama operacija, kuriai taikoma 

EDVF garantija, viešai skelbiama 

rodiklių suvestinė. Laikydamosi savo 

skaidrumo politikos ir bendrųjų Sąjungos 

principų dėl galimybės susipažinti su 

dokumentais ir informacija, reikalavimus 

atitinkančios sandorio šalys savo interneto 

svetainėje viešai skelbia informaciją apie 

visas EDVF garantijos finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas, susijusią visų pirma su 

tuo, kokiu būdu tomis operacijomis 

padedama siekti šiame reglamente 

nustatytų bendrųjų tikslų. 

 

Pakeitimas   41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17a straipsnis 

 Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

taip pat sudaro palankias galimybes 

susipažinti su informacija apie esamus 

teisinius pagrindus ir strategiškai viešina 

finansavimo ir investavimo operacijas, 

siekdamos fondo veiklą priartinti prie 

piliečių, viešosios nuomonės ir galimų 

privačių investuotojų. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal šį reglamentą vykdomos 1. Pagal šį reglamentą vykdomos 
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veiklos išorės auditą atlieka Audito Rūmai 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

veiklos išorės auditą atlieka Audito Rūmai 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 287 straipsnį, taigi jai 

taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūra pagal SESV 319 straipsnį. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito 

Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi 

SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna 

prieigą prie visų dokumentų ar 

informacijos, kurių reikia šiai užduočiai 

atlikti. 

2. Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito 

Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi 

SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna 

prieigą prie visų dokumentų ar 

informacijos, kurių jiems reikia audito 

užduotims atlikti. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Iki 2020 m. birželio 30 d. ir vėliau 

kas trejus metus Audito Rūmai skelbia 

specialiąją ataskaitą dėl EDVF garantijų 

fondo naudojimo ir dėl EDVF 

veiksmingumo ir efektyvumo. 

 

Pakeitimas   45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija arba reikalavimus 

atitinkančios sandorio šalys nedelsdamos 

praneša Europos kovos su sukčiavimu 

tarnybai (OLAF) ir suteikia jai būtiną 

1. Jei bet kuriame finansavimo ir 

investavimo operacijų, kurioms taikomas 

šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar 

užbaigimo etape Komisija turi pagrindą 
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informaciją, jeigu bet kuriame 

finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikomas šis reglamentas, 

rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape 

turi pagrindų įtarti sukčiavimą, korupciją, 

pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą 

veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos 

finansiniams interesams. 

įtarti sukčiavimą, korupciją, pinigų 

plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, 

kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams 

interesams, Komisija arba reikalavimus 

atitinkančios sandorio šalys nedelsdamos 

apie tai praneša Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir suteikia 

jai visą būtiną informaciją, kad būtų 

galima atlikti visapusišką ir išsamų 

tyrimą. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant 

patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 

vadovaudamasi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 

883/2013, Tarybos reglamento (Euratomas, 

EB) Nr. 2185/96 ir Tarybos reglamento 

(EB, Euratomas) Nr. 2988/95 nuostatomis 

ir juose nustatytomis procedūromis, kad 

apsaugotų Sąjungos finansinius interesus ir 

nustatytų, ar kurioje nors finansavimo ir 

investavimo operacijoje, kuriai taikomas 

šis reglamentas, būta sukčiavimo, 

korupcijos, pinigų plovimo ar bet kokios 

kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios 

Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. 

OLAF visą savo tyrimų metu gautą 

informaciją gali perduoti atitinkamų 

valstybių narių kompetentingoms valdžios 

institucijoms. 

OLAF atlieka tyrimus, įskaitant 

patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 

vadovaudamasi Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 883/2013, Tarybos reglamento 

(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

nuostatomis ir juose nustatytomis 

procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos 

finansinius interesus ir nustatytų, ar kurioje 

nors finansavimo ir investavimo 

operacijoje, kuriai taikomas šis 

reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, 

pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, 

mokestinio sukčiavimo, organizuoto 

nusikalstamumo ar bet kokios kitos 

neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos 

finansiniams interesams, atvejų. OLAF 

visą savo tyrimų metu gautą informaciją 

gali perduoti atitinkamų valstybių narių 

kompetentingoms valdžios institucijoms. 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, 

reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

imasi išieškojimo veiksmų dėl savo 

finansavimo ar investavimo operacijų, 

kurioms taikomas šis reglamentas ir kurios 

susijusios su tokia neteisėta veikla. 

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, 

reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

imasi išieškojimo veiksmų dėl savo 

finansavimo ar investavimo operacijų, 

kurioms taikomas šis reglamentas ir kurios 

susijusios su tokia neteisėta veikla, ir taip 

pat suteikia atitinkamoms institucijoms 

visą informaciją, kurios reikia tyrimui 

atlikti ir galbūt patraukti baudžiamojon 

atsakomybėn. 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vykdydamos finansavimo ir 

investavimo operacijas reikalavimus 

atitinkančios sandorio šalys neremia jokios 

veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų 

tikslų, įskaitant pinigų plovimą, terorizmo 

finansavimą, organizuotą nusikalstamumą, 

mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, 

korupciją ar sukčiavimą, kenkiantį 

Sąjungos finansiniams interesams. 

Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

nedalyvauja jokiose finansavimo ar 

investavimo operacijose, kurios vykdomos 

per subjektą, esantį 

nebendradarbiaujančioje šalyje ar 

teritorijoje, laikydamosi savo politikos dėl 

mažai reglamentuojamų ar 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, 

remdamosi Sąjungos, Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

ar Finansinių veiksmų darbo grupės 

politika. 

1. Vykdydamos finansavimo ir 

investavimo operacijas reikalavimus 

atitinkančios sandorio šalys neremia jokios 

veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų 

tikslų, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) 

pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, 

organizuotą nusikalstamumą, mokestinį 

sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją, 

sukčiavimą ar kitą veiklą, kenkiančią 

Sąjungos finansiniams interesams. 

Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

nedalyvauja jokiose finansavimo ar 

investavimo operacijose, kurios vykdomos 

per subjektą, esantį 

nebendradarbiaujančioje šalyje ar 

teritorijoje, laikydamosi savo politikos dėl 

mažai reglamentuojamų ar 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, 

remdamosi Sąjungos, Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

ar Finansinių veiksmų darbo grupės 

politika. 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vykdydama finansavimo ir 

investavimo operacijas, reikalavimus 

atitinkanti sandorio šalis laikosi Sąjungos 

teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/847 bei 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(ES) 2015/849 įtvirtintų principų ir 

standartų, susijusių su finansų sistemos 

apsauga nuo jos panaudojimo pinigų 

plovimui ir teroristų finansavimui. 

Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

pagal šį reglamentą teikia tiesioginį 

finansavimą ir finansavimą per tarpininkus 

tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą (ES) 

2015/849 atskleidžiama atitinkamų tikrųjų 

savininkų tapatybės informacija. 

2. Vykdydama finansavimo ir 

investavimo operacijas, reikalavimus 

atitinkanti sandorio šalis laikosi Sąjungos 

teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/847 bei 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(ES) 2015/849 įtvirtintų principų ir 

standartų, susijusių su finansų sistemos 

apsauga nuo jos panaudojimo pinigų 

plovimui ir teroristų finansavimui. 

Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys 

pagal šį reglamentą teikia tiesioginį 

finansavimą ir finansavimą per tarpininkus 

tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą 

(ES) 2015/849 (ES kovos su pinigų 

plovimu direktyva) atskleidžiama 

atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės 

informacija. 
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