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PAKEITIMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingus Biudžeto ir Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę 

Nr. 2/2016 1a , 

 _________________ 

 1a OL C 465, 2016 12 13, p. 1. 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai 

buvo pristatytas Investicijų planas 

Europai3, pagerėjo investicijų augimo 

sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos 

ekonomika ir jos augimu. Sąjungos 

ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai 

atsigauna: 2015 m. bendrojo vidaus 

produkto augimas siekė 2 %. Priėmus 

Investicijų planą inicijuotos visapusiškos 

pastangos jau duoda konkrečių rezultatų, 

nepaisant to, kad didesnių investicinių 

projektų makroekonominis poveikis 

negali būti matomas iš karto. Tikimasi, 

kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus vis 

daugiau, nors dar ne tiek, kiek anksčiau; 

(1) nors Europos strateginių 

investicijų fondas (ESIF) ir veikia, 

investicijų deficito Sąjungoje problema 

išlieka.  Investicijų trūkumo problema 

kyla iš didelio bendrosios paklausos 

trūkumo ir dėl griežto taupymo politikos 

poveikio. Būtina iš esmės keisti požiūrį į 

investicijas Sąjungoje, šalinant tikrąsias 

finansų krizės priežastis bei peržiūrint 

ekonomikos valdymo sistemą, siekiant 

nuolat skatinti gamybines investicijas, 

galinčias kurti pridėtinę vertę realiajai 

ekonomikai ir visuomenei visose 

valstybėse narėse; 

_________________  

3 COM(2014) 903 final.  

 

Pakeitimas   3 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2016 m. birželio 1 d. Komisija 

paskelbė komunikatą „Europa vėl 

investuoja. Investicijų plano Europai 

rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“, 

kuriame išdėstė ligšiolinius Investicijų 

plano rezultatus ir numatė tolesnius 

veiksmus, be kita ko, pratęsti Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą 

ilgiau nei iš pradžių numatytą trejų metų 

laikotarpį, taikant galiojančią sistemą 

išplėsti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 

linijos veiklos mastą ir patobulinti Europos 

investavimo konsultacijų centrą (EIKC); 

(3) 2016 m. birželio 1 d. Komisija 

paskelbė komunikatą „Europa vėl 

investuoja. Investicijų plano Europai 

rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“, 

kuriame išdėstė susidariusią situaciją ir 

numatė tolesnius veiksmus, tokius kaip, 

pratęsti Europos strateginių investicijų 

fondo (ESIF) veiklą ilgiau nei iš pradžių 

numatytą trejų metų laikotarpį, taikant 

galiojančią sistemą išplėsti mažųjų ir 

vidutinių įmonių (MVĮ) linijos veiklos 

mastą ir patobulinti Europos investavimo 

konsultacijų centrą (EIKC); 

 

Pakeitimas   4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) ESIF yra Investicinio plano, 

visapusiškos strategijos, skirtos šalinti su 

viešosiomis ir privačiosiomis 

investicijomis susijusį netikrumą ir 

sumažinti investicijų deficitą Sąjungoje, 

dalis. Šią strategiją sudaro trys kryptys: 

investicijų finansavimo sutelkimas, 

pastangos siekiant užtikrinti, kad 

investicijos pasiektų realiąją ekonomiką, 

ir investicinės aplinkos Sąjungoje 

gerinimas. Siekiant užtikrinti geografinį 

įvairinimą, svarbu gerinti investicijų 

aplinką Sąjungoje šalinant kliūtis 

investicijoms. ESIF yra priemonė, 

papildanti kitus veiksmus, kurių reikia 

norint sumažinti investicijų deficitą 

Sąjungoje, o veikdamas kaip garantijų 

fondas – jis veikia kaip naujų investicijų 

skatinimo priemonė; 

 

Pakeitimas   5 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų 

metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 

mlrd. EUR investicijų. Atsižvelgdama į 

ESIF sėkmę, Komisija yra pasirengusi 

dvigubai prailginti fondo veiklos 

laikotarpį ir padvigubinti jo finansinį 

pajėgumą. Teisinis veiklos laikotarpio 

pratęsimas apima dabartinės daugiametės 

finansinės programos laikotarpį ir dėl jo 

iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš viso bent 

pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant 
dar padidinti ESIF pajėgumą ir pasiekti, 

kad investicijos padvigubėtų, valstybės 

narės taip pat turėtų prisidėti pirmumo 

tvarka; 

(6) ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų 

metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 

mlrd. EUR investicijų. Kol kas investicijų 

deficitas Sąjungoje išlieka, ir buvo 

išreikštas susirūpinimas, kad ESIF yra 

nepakankamai diversifikuotas tiek 

sektorių, tiek geografijos požiūriu dėl 

neoptimalaus investicijų paskirstymo, 

didelį poveikį aplinkai darančius projektų 

finansavimo ir su papildomumu susijusių 

problemų. Nepaisant to, praėjus vos 

vieneriems metams nuo ESIF veiklos 

pradžios, kai dar nebuvo atliktas 

nepriklausomas vertinimas, nuo kurio 

priklausė galimas jo veiklos pratęsimas, 

Komisija pateikė pasiūlymą dvigubai 

prailginti ESIF veiklos laikotarpį ir 

padvigubinti jo finansinį pajėgumą; 

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) dėl laikotarpio po 2020 m. 

Komisija ketina pateikti reikiamų 

pasiūlymų, kad užtikrintų, kad strateginės 

investicijos toliau būtų tvariai tęsiamos; 

(7) Reglamente (ES) Nr. 2015/1017 

numatoma, kad iki 2018 m. liepos 5 d. 

Komisija turi pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 

apimančią nepriklausomą Reglamento 

(ES) 2015/1017 taikymo vertinimą. 

Komisija taip pat turėtų iki 2020 m. 

birželio 30 d. pateikti kitą ataskaitą, su 

kuria kartu atitinkamais atvejais turėtų 

būti pateikiamas pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto, 

kuriuo siūloma iš dalies pakeisti 

Reglamentą 2015/1017, taip pat remiantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniu 

susitarimu dėl geresnės teisės aktų 

leidybos turėtų būti pateikiamas ir 

poveikio vertinimas. Šiuo pasiūlymu dėl 
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teisėkūros procedūra priimamo akto 

turėtų būti siekiama visą finansinį 

laikotarpį, kuriam taikoma daugiametė 

finansinė programa po 2020 m., 

užtikrinti, skatinti ir didinti tvarias 

strategines Sąjungos investicijas;  

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) kad galėtų vykdyti savo užduotis, 

Audito Rūmams būtina susipažinti su 

metine Komisijos ataskaita apie ES 

garantijų fondo valdymą ne vėliau kaip 

iki kiekvienų metų gegužės 31 d.  Šiuo 

atžvilgiu Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 287 straipsnyje nustatytos Audito 

Rūmų audito teisės turėtų būti 

visapusiškai gerbiamos, o Komisijos 

ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai 

ir Audito Rūmams turėtų būti pateikta 

laiku; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir 

padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau 

sprendžiamos likusios rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, taip pat 

toliau telkiamas privačiojo sektoriaus 

finansavimas investicijoms, kurios labai 

svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, 

jaunimui – kūrimui, ekonomikos augimui 

ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita 

ko, yra investicijos energetikos, aplinkos, 

klimato politikos srityse, investicijos į 

(8) pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir 

padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau 

sprendžiamos likusios rinkos 

nepakankamumo ir neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, taip pat 

toliau telkiamas naujas privačiojo 

sektoriaus finansavimas investicijoms, 

kurios labai svarbios Europos darbo vietų – 

be kita ko, jaunimui – kūrimui, 

ekonomikos augimui ir konkurencingumui 

ateityje, palyginti su kitomis esamomis 

Sąjungos priemonėmis ir svarbiausiomis 
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socialinį ir žmogiškąjį kapitalą ir susijusią 

infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, 

mokslinius tyrimus ir inovacijas, 

tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į 

skaitmeninę transformaciją. Visų pirma 

reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis 

būtų labiau padedama siekti Sąjungos 

plataus užmojo tikslų, nustatytų per 

Paryžiaus klimato konferenciją (COP 21). 

Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami 

prioritetiniai energetikos tinklų jungčių 

projektai ir energijos vartojimo 

efektyvumo projektai. Be to, reikėtų vengti 

ESIF paramą skirti greitkeliams, nebent jos 

reikia siekiant paremti privačiąsias 

investicijas į transporto sektorių 

sanglaudos šalyse arba į tarpvalstybinius 

transporto projektus, kuriuose dalyvauja 

bent viena sanglaudos šalis. Aiškumo 

sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad 

žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros 

srities projektai (nors jie jau atitinka 

paramos skyrimo reikalavimus) yra 

priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems 

gali būti skiriama ESIF parama; 

EIB operacijomis. Tai, be kita ko, yra 

investicijos energetikos, bioekonomikos, 

aplinkos, klimato politikos srityse, 

investicijos į socialinį ir žmogiškąjį 

kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, 

sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą 

bei tarpvalstybinius tinklus, taip pat į 

skaitmeninę transformaciją visuose 

sektoriuose. Visų pirma reikia, kad ESIF 

remiamomis operacijomis būtų labiau 

padedama siekti Sąjungos plataus užmojo 

tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato 

konferenciją (COP 21). Taip pat turėtų būti 

vis daugiau remiami prioritetiniai 

energetikos tinklų jungčių projektai ir 

energijos vartojimo efektyvumo projektai. 

Be to, reikėtų vengti ESIF paramą skirti 

greitkeliams ir daug anglies dioksido 

išskiriančio transporto projektams, nebent 

ji būtinai reikalinga siekiant paremti 

privačiąsias investicijas į transporto 

projektus. Aiškumo sumetimais reikėtų 

aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, 

žuvininkystės ir akvakultūros srities 

projektai (nors jie jau atitinka paramos 

skyrimo reikalavimus) yra priskiriami prie 

bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama 

ESIF parama; 

 

Pakeitimas   9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) atrenkant projektus turėtų būti 

labiau akcentuojama pagrindinė ESIF 

savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF 

paramos skyrimo reikalavimus turėtų 

atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai 

sprendžiamos nustatytos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos. Pagal 

infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos 

operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių 

narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant 

(9) atrenkant projektus turėtų būti 

labiau akcentuojama pagrindinė ESIF 

savybė – papildomumas. Visų pirma ESIF 

paramos skyrimo reikalavimus turėtų 

atitikti tik tos operacijos, kuriomis aiškiai 

sprendžiamos nustatytos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos. 

Papildomumu turėtų būti siekiama vieno 

tikslo – užtikrinti, kad būtų atrinkti tie 

projektai, kuriems dėl didesnės rizikos 
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e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos 

papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos 

yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai 

didelės pridėtinės vertės; 

kitais būdais nebūtų pavykę gauti 

finansavimo rinkoje. Papildomumas kaip 

terminas turi išlikti paprastas ir jo 

pagrindu turėtų būti kuriami kiti lengviau 

įvertinami finansavimo kriterijai. Pagal 

infrastruktūros ir inovacijų liniją vykdomos 

operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių 

narių susiejančiai infrastruktūrai, įskaitant 

e. infrastruktūrą, turėtų būti laikomos 

papildomomis, atsižvelgiant į tai, kad jos 

yra iš esmės sudėtingos ir suteikia Sąjungai 

didelės pridėtinės vertės; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) siekiant padidinti ESIF naudojimą 

mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 

laikotarpio regionuose, turėtų būti išplėsta 

bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama 

ESIF parama, aprėptis; 

(11) siekiant padidinti ESIF naudojimą 

visuose regionuose, įskaitant mažiau 

išsivysčiusius, nutolusius, atokius ir 

pereinamojo laikotarpio regionus, ir 

siekiant išspręsti geografinio ir sektorinio 

ESIF paramos disbalanso problemą, 

turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų ir 

sąlygų, dėl kurių jiems gali būti skiriama 

ESIF parama, aprėptis pasitelkiant 

Europos investavimo konsultacijų centrą, 

kad būtų teikiama techninė pagalba 

kuriant projektus regionų ir vietos 

lygmenimis visoje Sąjungoje ir kad būtų 

užtikrintas geresnis bendravimas ir 

matomumas; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) remiantis patirtimi, įgyta vykdant 

ESIF remiamas investicijas, garantijų 

(15) remiantis patirtimi, įgyta vykdant 

ESIF remiamas investicijas, ir nesant 
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fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 35 % 

bendrų ES garantijos įsipareigojimų, 

užtikrinant tinkamą apsaugos lygį; 

reikalavimų dėl ES garantijos, garantijų 

fondo tikslinė suma turėtų sudaryti 35 % 

bendrų ES garantijos įsipareigojimų, 

užtikrinant tinkamą apsaugos lygį; 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) duomenų apdorojimo operacijų 

procedūras reikia supaprastinti, kad 

galutiniai paramos gavėjai, ypač MVĮ, 

būtų prašomi pateikti tik būtiniausią 

informaciją, kuri užtikrintų operacijų 

sėkmę, neužkraunant MVĮ per didelės 

biurokratinės naštos.  Tuo pat metu 

pirmenybė turėtų būti teikiama procedūrų 

skaidrumui; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad 

galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, 

būtų informuoti apie ESIF paramą, kad 

būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 

2015/1017 suteiktos ES garantijos 

matomumas; 

(17) EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad 

galutiniai paramos gavėjai ir potencialūs 

privačiojo sektoriaus investuotojai, 

įskaitant MVĮ, būtų informuoti apie ESIF 

paramą, kad būtų didinamas pagal 

Reglamentą (ES) 2015/1017 suteiktos ES 

garantijos matomumas; 

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) vykdant ESIF remiamas operacijas (19) vykdant ESIF remiamas operacijas 
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turėtų būti laikomasi Sąjungos gero 

mokesčių srities valdymo principo; 

turėtų būti visapusiškai laikomasi Sąjungos 

gero mokesčių srities valdymo principo; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) turėtų būti patobulintas Europos 

investavimo konsultacijų centras (EIKC), o 

jo veikla turėtų būti orientuojama į pagal 

esamą tvarką nepakankamai tenkinamus 

poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų 

skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar 

daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais 

padedama siekti COP 21 tikslų, rengimo 

paramai. Nepaisant tikslo remtis esamomis 

EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis 

ir atlikti vieno langelio principu veikiančio 

techninio konsultavimo centro projektų 

finansavimo Sąjungoje klausimais 

funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai 

padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF 

įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam 

inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų 

aktyviai padėti steigti investavimo 

platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos 

finansavimo šaltinių derinimo su ESIF 

klausimais; 

(21) turėtų būti sustiprintas Europos 

investavimo konsultacijų centras (EIKC), 

įskaitant galimybę padidinti jo biudžetą, 

jeigu ir kai tai yra pagrįsta, o jo veikla 

turėtų būti orientuojama į pagal esamą 

tvarką nepakankamai tenkinamus 

poreikius. Ypatingą dėmesį centras turėtų 

skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar 

daugiau valstybių narių, ir projektų, kuriais 

padedama siekti strategijos „Europa 

2020“ ir COP 21 tikslų, rengimo paramai. 

Nepaisant tikslo remtis esamomis EIB ir 

Komisijos konsultavimo tarnybomis ir 

atlikti vieno langelio principu veikiančio 

techninio konsultavimo centro projektų 

finansavimo Sąjungoje klausimais 

funkciją, EIKC taip pat turėtų aktyviai 

padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF 

įvairinimo tikslo ir prireikus remti EIB jam 

inicijuojant projektus. Jis taip pat turėtų 

aktyviai padėti steigti investavimo 

platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos 

finansavimo šaltinių derinimo su ESIF 

klausimais; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

5 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 pastraipos 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant geriau spręsti rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 

Siekiant geriau spręsti rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios 
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investavimo aplinkos problemas, ESIF 

remiama EIB ypatinga veikla paprastai turi 

tokias savybes, kaip subordinacija, 

dalyvavimas rizikos pasidalijimo 

priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio 

ypatybės, pozicija specifinės rizikos 

atžvilgiu arba kiti identifikuojami aspektai, 

kaip išsamiau aprašyta II priede.  

investavimo aplinkos problemas, ESIF 

remiama EIB ypatinga veikla, paprastai 

pasižyminti tokiomis savybėmis, kaip 

subordinacija, dalyvavimas rizikos 

pasidalijimo priemonėse, tarpvalstybinio 

pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės 

rizikos atžvilgiu arba kiti identifikuojami 

aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede, 

turi būti laikoma EIB, EIF veiklą ar 

Sąjungos finansinius instrumentus 

papildančia veikla. 

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis 

nei minimalus EIB ypatingos veiklos 

rizikingumas, taip pat gali būti remiami 

ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant 

užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios 

dalies pirmoje pastraipoje. 

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis 

nei minimalus EIB ypatingos veiklos 

rizikingumas, taip pat gali būti remiami 

ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant 

užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios 

dalies pirmoje pastraipoje. 

Laikoma, kad papildomumo suteikia 

ESIF remiami projektai, kuriuos sudaro 

fizinė infrastruktūra, susiejanti dvi ar 

daugiau valstybių narių, arba kuriais 

fizinė infrastruktūra arba su fizine 

infrastruktūra susijusių paslaugų 

teikimas išplečiamas iš vienos valstybės 

narės į vieną ar daugiau valstybių narių. 

 

 

Pakeitimas   17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi 

remti projektus, kuriais sprendžiamos 

rinkos nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos ir kurie:; 

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi 

remti projektus, kuriais sprendžiamos 

rinkos nepakankamumo arba neoptimalios 

investavimo aplinkos problemos, įskaitant 

tuos projektus, kuriais siekiama labiau 

subalansuoto geografinio investicijų 

pasiskirstymo, ir kurie: 
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Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

7 straipsnio 12 dalies 2 pastraipos 2 sakinys 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sprendimai, kuriais pritariama ES 

garantijos naudojimui, turi būti viešai 

skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, 

pateikiamas sprendimo pagrindimas, 

daugiausia dėmesio skiriant papildomumo 

kriterijaus atitikčiai. Paskelbtame 

sprendime nėra neskelbtinos komercinės 

informacijos. Priimdamas sprendimą 

Investicijų komitetas remiasi EIB 

pateiktais dokumentais. 

Sprendimai, kuriais pritariama ES 

garantijos naudojimui, skelbiami viešai ir 

prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas 

sprendimo pagrindimas daugiausia 

dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus 

ir Sąjungos politikos tikslų atitikčiai. 

Tokiuose sprendimuose taip pat 

pateikiama informacija apie 6 straipsnyje 

minimų tinkamumo kriterijų tenkinimą ir 

apie šio straipsnio 14 dalyje minimų 

rodiklių suvestinių naudojimą. 

Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos 

komercinės informacijos. Priimdamas 

sprendimą Investicijų komitetas remiasi 

EIB pateiktais dokumentais. 

 

Pakeitimas   19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

9 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 2020 m. gruodžio 31 d. – EIB 

operacijoms, dėl kurių EIB ir paramos 

gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo 

sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 

d.; 

a) 2020 m. gruodžio 31 d. – EIB 

operacijoms, dėl kurių EIB ir paramos 

gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo 

sutartį ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 

31 d.; 

 

Pakeitimas   20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis 
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Reglamentas (ES) 2015/1017 

9 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 2020 m. gruodžio 31 d. – EIF 

operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų 

tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 

2022 m. gruodžio 31 d.; 

b) 2020 m. gruodžio 31 d. – EIF 

operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų 

tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 

2021 m. gruodžio 31 d.; 

 

Pakeitimas   21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 4 dalis išbraukiama; Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio i punktas 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

14 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) vietos žinių panaudojimą, siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas ESIF 

paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, 

pagalbą siekiant ESIF sektorių ir 

geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II 

priedo 8 skirsnyje, remiant EIB, kad jis 

inicijuotų operacijas; 

c) vietos, regioninių ir nacionalinių 

žinių panaudojimą artimiau 

bendradarbiaujant su valstybių narių 

institucijomis ir sutelkiant dėmesį į 

gebėjimų stiprinimą, kad būtų sudarytos 

palankesnės sąlygos ESIF paramai visoje 

Sąjungoje, ir, kai įmanoma, pagalbą 

siekiant ESIF sektorių ir geografinio 

įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 

skirsnyje, remiant EIB, kad jis inicijuotų 

operacijas; 

 

Pakeitimas   23 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio ii punktas 

Reglamentas (ES) 2015/2017 

14 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) aktyvią paramą investavimo 

platformų steigimo klausimais; 

e) aktyvią paramą investavimo 

platformų steigimo klausimais, siekiant tuo 

pačiu metu remti mažesnius projektus ir 

turint omenyje, kad būtina laikytis 

novatoriškumo reikalavimo; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio iii punktas 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

14 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) konsultacijas kitų Sąjungos 

finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų, programos 

„Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės) derinimo 

su ESIF klausimais. 

f) konsultacijas kitų Sąjungos 

finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų, programos 

„Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės) ir jų 

galimų sinergijų, taip pat investicijų 

papildomumo su ESIF klausimais. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto c papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

14 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą 

tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos 

teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia 

naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių 

skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų 

ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų 

valdymo institucijų kompetencija. 

5. Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą 

tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos 

teikimą vietos, regioniniu ir nacionaliniu 

lygmenimis, EIKC siekia naudotis EIB, 

Komisijos, nacionalinių skatinamojo 

finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 

institucijų kompetencija. 
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Pakeitimas   26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto d a papunktis (naujas) 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

14 straipsnio 9 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) Straipsnis papildomas šia 9a 

dalimi: 

 „9a. Siekiant užtikrinti, kad EIKC galėtų 

vykdyti savo veiklą ir prisidėti prie 

sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo 

tikslo, EIB gali pateikti Komisijai pagrįstą 

prašymą padidinti EIKC biudžetą.“ 

 

Pakeitimas   27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

16 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 „9a) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

„2. EIB, kai tinkama, 

bendradarbiaudamas su EIF, kas pusmetį 
Europos Parlamentui ir Tarybai teikia EIB 

finansavimo ir investavimo operacijų, 

kurioms taikomas šis reglamentas, 
ataskaitą. Ataskaita yra viešai skelbiama ir 

joje pateikiama: 

„2. EIB kas dvejus metus Europos 

Parlamentui teikia patvirtintų investavimo 

operacijų ataskaitą. Po to ataskaita viešai 

skelbiama ir prieinama. 

 Ataskaitoje pateikiama: 

a) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų vertinimas operacijos, sektoriaus, 

šalies ir regioniniu lygmenimis, taip pat jų 

atitiktis šiam reglamentui, visų pirma 

papildomumo principui, kartu su EIB 

finansavimo ir investavimo operacijų 

paskirstymo pagal 9 straipsnio 2 dalyje 

nustatytus bendruosius tikslus įvertinimu; 

a) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų vertinimas sektoriaus, šalies ir 

regioniniu lygmenimis, taip pat jų atitiktis 

šiam reglamentui, visų pirma papildomumo 

kriterijui; 

b) pridėtinės vertės, privačiojo 

sektoriaus išteklių sutelkimo vertinimas, 
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apskaičiuoti ir faktiniai EIB finansavimo 

ir investavimo operacijų agreguoti 

įgyvendinimo duomenys, rezultatai ir 

poveikis, įskaitant poveikį darbo vietų 

kūrimui; 

c) vertinimas, kokiu mastu 

operacijomis, kurioms taikoma ES 

garantija pagal šį reglamentą, prisidedama 

prie 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų 

bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be kita ko, 

ESIF investicijų lygio mokslinių tyrimų, 

technologinės plėtros ir inovacijų, 

transporto (įskaitant TEN-T ir judumą 

mieste), telekomunikacijų, energetikos 

infrastruktūros ir energijos vartojimo 

efektyvumo srityse įvertinimas; 

c) vertinimas, kokiu mastu 

operacijomis, kurioms taikoma ES 

garantija pagal šį reglamentą, prisidedama 

prie ES bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be 

kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių 

tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, 

transporto, telekomunikacijų, energetikos 

infrastruktūros ir energijos vartojimo 

efektyvumo srityse įvertinimas; 

d) ES garantijos naudojimo atitikties 

reikalavimams ir pagrindinių veiklos 

rodiklių, nurodytų 4 straipsnio 2 dalies f 

punkto iv papunktyje, vertinimas; 

 

e) ESIF remiamų projektų pasiekto 

sverto poveikio vertinimas; 

e) ESIF remiamų projektų pasiekto 

tikrojo sverto poveikio vertinimas; 

f) projektų, kurių atveju Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų parama 

derinama su ESIF parama, aprašas ir 

bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma; 

f) projektų, kurių atveju Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų parama 

derinama su ESIF parama, aprašas ir 

bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma; 

g) naudos gavėjams perduota 

finansinė suma ir EIB finansavimo ir 

investavimo operacijų bendras vertinimas; 

g) finansų tarpininkams ir 

galutiniams naudos gavėjams perduota 

finansinė suma, suskirstyti statistiniai 

duomenys, susiję su kiekvienu 

finansuojamu projektu, įskaitant ESIF 

skolinimo operacijas, vykdomas 

pasitelkiant finansų tarpininkus, ir EIB 

atskirų finansavimo ir investavimo 

operacijų vertinimas; 

 ga) kiekvieno projekto ex ante ir ex 

post nepriklausomi vertinimai ir išsamus 

naudotų atrankos ir vertinimo rodiklių bei 

kriterijų paaiškinimas; 

 gb) atskirų EIB finansavimo ir 

investavimo operacijų pridėtinės vertės ir 

su tomis operacijomis susijusios bendros 

rizikos vertinimas; 

 gc) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikomas ESIF 



 

AD\1123301LT.docx 17/21 PE599.625v02-00 

 LT 

reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių 

auditą atliko nepriklausomas išorės 

auditorius; 

h) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų pridėtinės vertės ir su tomis 

operacijomis susijusios bendros rizikos 

vertinimas; 

h) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų pridėtinės vertės ir su tomis 

operacijomis susijusios bendros rizikos 

vertinimas; 

i) išsami informacija apie reikalavimų 

mokėti pagal ES garantiją, nuostolių, 

grąžos, išieškotų sumų ir bet kokių kitų 

gautų mokėjimų atvejus; 

i) išsami informacija apie reikalavimų 

mokėti pagal ES garantiją, nuostolių, 

grąžos, išieškotų sumų ir bet kokių kitų 

gautų mokėjimų atvejus; 

j) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikomas ESIF 

reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių 

auditą atliko nepriklausomas išorės 

auditorius. 

j) EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų, kurioms taikomas ESIF 

reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių 

auditą atliko nepriklausomas išorės 

auditorius. 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

18 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 6 dalis papildoma šia pastraipa: 

 „Prie ataskaitos, kuri turi būti pateikta iki 

2020 m. birželio 30 d., atitinkamais 

atvejais turėtų būti pateikiamas 

pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, kuriuo siūloma iš dalies 

pakeisti šį Reglamentą, siekiant nustatyti 

naują investavimo laikotarpį, pašalinti 

nustatytus trūkumus ir užtikrinti, kad 

strateginės investicijos išliktų tvarios, 

arba, jei ataskaitoje padaroma išvada, kad 

neverta toliau taikyti investicijų rėmimo 

sistemos, užtikrinti sklandų ESIF veiklos 

užbaigimą nenutraukiant ES garantijos 

galiojimo pagal šį reglamentą jau 

patvirtintoms operacijoms. Remiantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniu 

susitarimu dėl geresnės teisės aktų 

leidybos kartu su tokiu pasiūlymu turi 

būti pateiktas poveikio vertinimas.“; 
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Pakeitimas   29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

Article 18 – paragraphs 7 and 8 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 7 ir 8 dalys išbraukiamos; Išbraukta. 

 

Pakeitimas   30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

19 straipsnio 1 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 10a) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

„Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir 

bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės 

susipažinti su dokumentais ir informacija, 

EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia 

informaciją apie visas EIB finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurioms taikomas 

šis reglamentas (įskaitant informaciją apie 

finansinių tarpininkų vaidmenį), ir apie tai, 

kokiu būdu tomis operacijomis padedama 

siekti 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų 

bendrųjų tikslų.“ 

„Laikydamasis bendrųjų Sąjungos principų 

dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir 

informacija, EIB savo interneto svetainėje 

viešai skelbia informaciją apie visas EIB 

finansavimo ir investavimo operacijas, 

kurioms taikomas šis reglamentas 

(įskaitant informaciją apie finansinių 

tarpininkų vaidmenį), ir apie tai, kokiu 

būdu tomis operacijomis padedama siekti 9 

straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 

tikslų.“ 

 

Pakeitimas   31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) 2015/1017 

20 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 11a) 20 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 
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„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 

visapusišką prieigą prie visų dokumentų ar 

informacijos, kurių reikia šiai užduočiai 

atlikti.“  
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