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PASIŪLYMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 

politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi Investicijų planas Europai yra dalis platesnės strategijos, kuria siekiama pakeisti 

neigiamą tendenciją, matomą viešųjų ir privačiųjų investicijų srityje, mobilizuojant naujus 

ir privačiojo sektoriaus likvidžius finansinius išteklius, kad jie būtų nukreipiami į realiąją 

ekonomiką, siekiant skatinti ilgalaikes strategines ir tvarias investicijas visoje Sąjungoje; 

kadangi Investicijų planą sudaro trys ramsčiai: investicijų finansavimo sutelkimas, 

pastangos siekiant užtikrinti, kad investicijos pasiektų realiąją ekonomiką, ir investicinės 

aplinkos Sąjungoje gerinimas; kadangi geografinio įvairinimo tikslais itin svarbu 

užtikrinti, kad investicijų aplinka Sąjungoje būtų pagerinta pašalinus investicijų kliūtis; 

kadangi Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) turėtų būti laikomas priemone, 

papildančia kitus veiksmus, kurių reikia norint sumažinti investicijų trūkumą Sąjungoje, o 

veikdamas kaip garantijų fondas – naujų investicijų skatinimo priemone; 

B. kadangi ESIF iš pradžių buvo sukurtas siekiant reaguoti į įvairių formų rinkos 

nepakankamumą ir neoptimalaus investavimo situacijas, kilusias dėl tam tikrų esamų 

reguliavimo sunkumų; 

C. kadangi ESIF yra reikšminga priemonė, kuria prisidedama prie ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos, taip pat užtikrinamos darbo galimybės, t. y. teikiama tvirta parama 

MVĮ; 

D. kadangi svarbu tai, kad iš ESIF būtų teikiami atitinkami įnašai, siekiant, kad būtų galima 

tinkamai reaguoti į rinkos poreikius ir sėkmingai pritraukti daug privačiojo sektoriaus 

kapitalo; 

E. kadangi Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) paskelbė nuomonę, kurioje teigiama, kad 

„Europos Komisijos planai padidinti ir pratęsti „Junkerio plano“ pagrindą sudarantį 

investicijų fondą buvo parengti pernelyg greitai ir neturint daug įrodymų, kad padidinimas 

yra pagrįstas“; kadangi Audito Rūmai taip pat pažymi, kad „pasiūlymas buvo paskelbtas 

be išsamaus poveikio vertinimo“, ir kritikuoja tai, kad buvo išbraukta nuostata, susiejanti 

„sprendimą dėl ESIF tęsimo, pakeitimo ar nutraukimo su nepriklausomo įvertinimo 

rezultatais“; 

F. kadangi Audito Rūmai taip pat pabrėžė, jog „yra rizika, kad ESIF daugiklio poveikis yra 

pervertintas“, ir nurodė, kad kalbama apie tikslus ir laukiamus rezultatus, bet jie nėra 

paremti pagrįstais, tiksliais, aiškiais ir aktualiais duomenimis; 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ESIF siekia iki 2018 m. per EIB ir gaudamas paramą iš ES 

biudžeto sutelkti iš viso 315 mlrd. EUR, skirtų papildomoms investicijoms ir naujiems 

projektams realiojoje ekonomikoje; primena, kad ESIF yra privačių rinkos principais 

grindžiamų investicijų skatinimo priemonė; 

2. atkreipia dėmesį į 2016 m. rugsėjo mėn. paskelbtą Europos investicijų banko atliktą ESIF 

veikimo vertinimą; teigiamai vertina teigiamus investicijų srautus, kuriuos ESIF nukreipė 

į MVĮ, ir pažymi, kad jau 2016 m. birželio mėn. jau buvo užtikrinta 58 proc. tikslinio MVĮ 

finansavimo; teigiamai vertina Audito Rūmų nuomonę (2/2016) „ESIF: pirmalaikis 
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pasiūlymas dėl pratęsimo ir didinimo“ dėl Komisijos pasiūlymo pratęsti ESIF veiklos 

laikotarpį (COM(2016) 0597) ir jos atlikto ES garantijos naudojimo ir garantijų fondo 

veikimo vertinimo (SWD(2016) 0297); 

3. primena, kad visi ESIF remiami projektai turėtų atitikti papildomumo kriterijus ir kad šio 

įvertinimo pagrindą reikėtų pagrįsti dokumentais; apgailestauja dėl to, kad nėra paskelbtos 

patvirtintų operacijų rezultatų suvestinės; primena, kad dėl to, jog jos nepaskelbtos, kyla 

su atskaitomybe ir skaidrumu susijusių problemų; pabrėžia, kad norint padidinti rinkų 

pasitikėjimą ESIF kaip veiksminga finansavimo priemone ir jo patrauklumą reikia didinti 

skaidrumą ir geriau informuoti apie pagrindinius ESIF projektų kriterijus; 

4. primena, kad ESIF, kuris yra remiamas iš ES biudžeto (skirtingai nei kitos dabartinės EIB 

finansavimo priemonės), tikslas yra nustatyti atskirus, iš tiesų papildomus, inovatyvius ir 

rizikingesnius projektų profilius kartu su naujais privačiojo sektoriaus partneriais, taip pat 

pabrėžti ESIF galimybę finansuoti aukštųjų technologijų įmones ir perspektyvius 

sektorius, kuriems galėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys vykdant finansavimo 

programą; 

5. pripažįsta, kad ESIF inicijavimas sparčiai pakeitė EIB profilį ir verslo modelį, kalbant 

apie parašų bei sutarčių procesus ir stebėseną; 

6. mano, kad siekiant tinkamai reaguoti į investavimo paklausą ir geriau atsižvelgti į šalių ir 

sektorių poreikius būtų tinkama nacionaliniu lygmeniu preliminariai išanalizuoti galimas 

rinkos ir privačiojo sektoriaus investavimo spragų vykdant veiklą ESIF priskirtuose 

sektoriuose ir taikant jo veiklos modelius priežastis; 

7. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu atsižvelgti į tarpvalstybinę Europos lygmens pridėtinę 

vertę ir ją padidinti, įgyvendinant pasirinktus projektus, ir sužinoti, ar jais veiksmingai 

prisidedama prie esamų bendrų ES politikos ir ekonominių tikslų; 

8. pažymi, kad projektų geografinis pasiskirstymas iki šiol buvo netolygus; primena, kad 

sanglaudos ir tvarumo tikslais reikėtų apsvarstyti didesnės geografinės pusiausvyros 

galimybę naudojant ESIF strateginiams projektams skirtą rezervą, atsižvelgiant į retai 

apgyvendintų ES vietovių potencialą, ir pirmenybę teikti įgyvendinamumo, naudojimo ir 

finansiniams kriterijams, siekiant pagerinti fondo veikimą ir užtikrinti svarbiausius fondo 

tikslus; primena, kad ESIF, kaip rinka grindžiama priemonė, vienas negali pašalinti 

geografinių investicijų trūkumų Sąjungoje;  

9. primygtinai ragina ESIF valdančiąją tarybą ir Investicijų komitetą užtikrinti, kad projektų 

finansavimas nebūtų sutelktas į rinkas arba investicijas, kur jis mažiau matomas arba 

reikalingas; 

10. primena, kad pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją iki 2016 m. birželio mėn. pasiekta tik 

9 proc. tikslo; ragina toliau dalytis informacija apie galimybes, kurias ESIF teikia didesnės 

rizikos inovacijoms; 

11. prašo EIB, kiek įmanoma, pagerinti geografinę pusiausvyrą ir atverti ESIF portfeliui 

priklausančius sektorius, t. y. priskirtus infrastruktūros ir inovacijų linijai ir mažųjų ir 

vidutinių įmonių linijai, gerinant fondo konsultavimo projektų kūrimo valstybėse narėse 

klausimais veiklą ir didinant techninę pagalbą, teikiamą per Europos investavimo 
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konsultacijų centrą (EIKC), taip pat, be kita ko, numatant galimybę pagrįstais atvejais 

padidinti jo biudžetą; 

12. ragina EIB supaprastinti prašymų teikimo procesą ir pabrėžia, kad reikia didinti ESIF 

matomumą, susidomėjimą juo ir informuotumą apie ESIF, visų pirma kalbant apie 

valstybių narių mažąsias ir vidutines įmones; 

13. taip pat ragina EIB apsvarstyti galimybę padidinti sektorių, tinkamų ESIF finansavimui 

gauti, skaičių (įtraukiant, pavyzdžiui, aplinką, bioekonomiką arba socialinę infrastruktūrą) 

arba projektų tipą ir dydį geriau pritaikyti prie valstybių narių rinkos poreikių; 

14. tikisi, kad vietos ir regioniniams dalyviams bus pateiktas tinkamas paaiškinimas arba 

strateginės gairės, visų pirma kalbant apie ESIF tikslus, poziciją ir galimą derinimą su 

kitais Sąjungos arba EIB fondais; pažymi, kad ESIF neturėtų būti laikomas paprasčiausiai 

kitu papildomu finansavimo šaltiniu ir kad turi būti reikiamai pasirūpinta, kad būtų 

išvengta dvigubų tikslų arba dvigubo finansavimo; 

15. ragina EIB vykdant atrankos procesą kruopščiai apsvarstyti tikrą papildomumą ir naują 

dinamiką, taip pat didinamojo poveikio mastą, kuris įvairių projektų atvejais gali skirtis 

visų pirma tose srityse, kuriose EIB arba EIF dar nedalyvavo, rinkos nepakankamumo 

atvejais arba neoptimalaus investavimo aplinkybėmis;  

16. palankiai vertina tai, kad dėl pirmųjų pusantrų ESIF naudojimo metų išaugo EIB 

ypatingos veiklos mastas, o tai atspindi EIB apdairaus rizikos ribojimo kultūros ir 

skolinimo politikos raidą; 

17. mano, kad EIB ypatinga veikla, remiama ESIF, turėtų būti laikoma papildomumo 

vektoriumi, palyginti su kitomis EIB, EIF arba Sąjungos finansinėmis priemonėmis, 

siekiant geriau įveikti rinkos nepakankamumo problemas arba neoptimalaus investavimo 

situacijas; 

18. mano, kad projektų sverto poveikis skiriasi dėl jų masto, sudėtingumo ir svarbių 

sektoriaus problemų ryšio, taip pat galutinių paramos gavėjų lūkesčių, atsižvelgiant į 

ribotas viešąsias lėšas; laikosi nuomonės, kad prielaidą dėl bet kokio vidutinio sverto 

poveikio galima įvertinti tik pasibaigus investavimo ciklui ir kartu atsižvelgiant į 

atitinkamo sektoriaus ypatumus; siūlo ESIF daugiklio metodą suderinti su EBPO siūlomu 

metodu, atsižvelgiant į investicijų projektus, kuriuos investuotojai įsipareigoję vykdyti 

arba kurie yra nacionalinių programų, kurios buvo vykdomos arba apie kurias paskelbta 

dar iki ESIF veiklos pradžios, dalis; 

19. ragina EIB toliau teikti informaciją apie sverto poveikį pagal veiksmus, o ne tik pagal 

vidurkį ir kartu parodyti pritraukto privataus finansavimo dydį; taip pat mano, kad 

intervencijų veiksmingumas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į finansinių priemonių 

galimybes ir kartu į pasiekiamus kiekybinius rezultatus; 

20. pabrėžia, kad svarbu nefinansuoti projektų, kurie kitu atveju būtų finansuojami be ESIF 

paramos, kadangi juos finansuojant būtų apribotos projektų, kuriems ESIF finansavimas 

tikrai reikalingas, finansavimo sąlygos; todėl ragina EIB ir visų pirma ESIF investicijų 

komitetą atkreipti ypatingą dėmesį į pagrindinį papildomumo principą, jo supratimą, 

aiškinimą ir įgyvendinimą, siekiant išvengti bet kokių nesąžiningų rinkų pokyčių; 
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21. atkreipia dėmesį į tai, kad papildomumą kaip matą gali būti nelengva išmatuoti, todėl, 

atrenkant finansuotinus projektus, reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į kitus reikalavimus, 

pvz., inovatyvumą; 

22. prašo, kad būtų suteikta išsami ir atitinkama kokybinė valdymo informacija apie ESIF 

užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, siekiant parodyti jų veiksmingą papildomumą ir poveikį, 

palyginti su lyginamaisiais standartais, ir pratęsti ESIF veiklą po 2017 m.; 

23. mano, kad atitinkama kokybinė valdymo informacija turėtų būti teikiama apie kiekvieną 

projektą, kuriam suteikiama ESIF garantija, remiantis stebėsena ir papildomumo 

rodikliais, siekiant įvertinti pridėtinę vertę ir veiksmingumą arba indėlį į ES politiką; prašo 

EIB į savo ataskaitas įtraukti veiksmų kokybės vertinimą, jų rizikos poziciją ir valdymo 

sąnaudas; 

24. mano, jog norint sutelkti privačiojo sektoriaus kapitalą svarbu, kad EIB sumažintų tam 

tikrą investuotojams tenkančią riziką, kuri atsiranda dėl galimų projektų; ragina EIB 

didinti ESIF patrauklumą ir matomumą investavimo gairėse ir per finansuotinus projektus 

toliau plėtojant veiksmingesnę politiką, pagal kurią būtų didinamas vietinio ir regioninio 

lygmens galimų privačių investuotojų ir projektų vykdytojų informuotumas; 

25. taip pat atskaitomybės tikslais reikalauja, kad Investicijų komitetas, taikydamas rodiklių 

suvestinę, reguliariai vertintų rezultatais grindžiamų investicijų plėtrą, siekiant nustatyti 

projektus, kurie tikslingi, turint mintyje jų indėlį į ekonomikos augimą ir darbo vietų 

kūrimą, ir ragina atlikti objektyvią šių projektų papildomumo, pridėtinės vertės ir darnos 

su Sąjungos politika arba kitomis klasikinėmis EIB investicijomis apžvalgą;  

26. prašo EIB atskleisti visą informaciją apie tai, kaip vertinami projektai, kuriems suteikiama 

ESIF garantija, remiantis ESIF rodiklių suvestine ir susijusiais kriterijais bei koeficientais 

ir atsižvelgiant, be kita ko, į jų indėlį siekiant ESIF tikslų, papildomumą, ekonominį ir 

techninį gyvybingumą ir privačiųjų investicijų didinimą; 

27. primygtinai ragina didinti veiksmų atrankos proceso skaidrumą ir atskleisti visą 

operatyvinę informaciją apie pasirašytus veiksmus pagal rodiklių suvestinę, taip pat apie 

su veiksmais susijusią atskaitomybę; taip pat mano, kad vykdant projektų vertinimą 

reikėtų sustiprinti konsultacijas su vietos ir regioninės valdžios institucijomis ir tinkamai 

tai užregistruoti dokumentuose; 

28. prašo supaprastinti valdymo taisykles, kad būtų geriau apibrėžtos atitinkamos Komisijos ir 

EIB atsakomybės sritys, siekiant užtikrinti nepriklausomumą, užkirsti kelią skirtingų 

sprendimų priėmimo proceso dalyvių, visų pirma ESIF investicijų komiteto narių, interesų 

konfliktams ir atskaitomybės tikslais nustatyti, kas yra atsakingas ES biudžeto ir 

teisėkūros institucijoms už ESIF veiklos rezultatus ir rizikos valdymą; 

29. pabrėžia, kad reikėtų padidinti skaidrumą ir išplėsti bei sugriežtinti mokesčių nuostatas, 

visų pirma turint mintyje nuostatą dėl mokesčių vengimo; 

30. pakartoja, kad Parlamentas turi atlikti svarbų vaidmenį stebint ESFI pridėtinę vertę ir 

papildomumą; 

31. primena, kad ESIF reglamento 20 straipsnyje nustatyta, jog auditą atlieka Audito Rūmai; 
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atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2016 „ESIF: pirmalaikis pasiūlymas dėl 

pratęsimo ir didinimo“; susirūpinęs atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad 

pasiūlymas padidinti ES garantiją nėra pakankamai pagrįstas; primena, kad reikėtų 

visapusiškai užtikrinti SESV 287 straipsnyje nustatytą Audito Rūmų teisę atlikti auditą; 

32. apgailestauja dėl to, kad prie pasiūlymo dėl ESIF veiklos laikotarpio pratęsimo nėra 

pridėtas poveikio vertinimas, kaip numatyta geresnio reglamentavimo gairėse, ir ex ante 

įvertinimas, kaip reikalaujama Finansinio reglamento 30 ir 140 straipsniuose išlaidų 

programų ir finansinių priemonių atveju; teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą 

(COM(2016) 0597) pratęsti ESIF veiklos laikotarpį; teigiamai vertina pasiūlytus ESIF 

reglamento patobulinimus; apgailestauja dėl to, kad prie pasiūlymo nebuvo pridėtas 

poveikio vertinimas ir jame nesilaikoma geresnio reglamentavimo principų; primena, kad 

galimo veiklos laikotarpio pratęsimo po 2020 m. tikslu, prieš pateikiant Parlamentui ir 

Tarybai pasiūlymą, reikėtų atlikti galimo poveikio vertinimą; 

33. apgailestauja dėl to, kad ESIF buvo laikomas Finansinio reglamento reikalavimo išimtimi, 

nors didžioji garantinių fondų finansavimo dalis gaunama iš ES biudžeto, o dėl biudžeto 

garantijų EIB susidaro nemažai ES biudžeto neapibrėžtųjų įsipareigojimų; 

34. pažymi, kad ESIF rizikos poveikis buvo perdėtas; pritaria Audito Rūmų pastabai, kad 

garantijų fondo finansavimo iš ES biudžeto poveikis būtų buvęs mažesnis, jei Komisija 

būtų laikiusis tų pačių prielaidų pirminio pasiūlymo dėl ESIF atveju; 

35. prašo patikslinti, kaip projektams, kuriuos įgyvendinant derinamas ESIF ir struktūrinių 

fondų finansavimas, taikomos valstybės pagalbos taisyklės. 
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