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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

EIB, kaip didžiausias pagal apimtį daugiašalis skolintojas pasaulyje, vis aktyviau veikia už ES 

ribų investuodamas į projektus, kuriais skatinamas darnus vystymasis ir integracinis 

ekonomikos augimas, ir savo veikloje vadovaudamasis ES išorės politikos tikslais, todėl 

tampa neatskiriama Išorės investicijų plano (IIP) dalimi. 

 

Dėl precedento neturinčių iššūkių toliau plečiama išorės įgaliojimų apimtis, paliekant ribotą 

veiklos laisvę Azijoje, Pietų Afrikoje, Vidurinėje Azijoje, Rytų Europoje, kurią pagal 

Komisijos siūlomą išorės skolinimo įgaliojimo viršutinę ribą numatyta dar labiau sumažinti. 

EIB veikla Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Pietų Afrikoje sumažėtų 50 %, palyginti su 

dabartiniu lygiu, o banko veikla rytinės kaimynystės šalyse gerokai sumažėtų. 

 

Nuomonės referentas palankiai vertina EIB atsparumo didinimo dokumentų rinkinį, tačiau 

mano, kad Komisijos pasiūlyme numatytas lėšas papildanti 3 530 000 000 EUR suma 

sudarytų sąlygas išlaikyti dabartinio lygio EIB išorės veiklą ne vien tik kaimyninėse šalyse, 

kurios šiuo metu kenčia dėl migracijos ir pabėgėlių krizės. 

 

IIP gali tapti nepaprastu katalizatoriumi skatinant tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Jis 

suteikia nuoseklią sistemą investicijoms remti, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms 

skatinti ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti, pritraukiant lėšas iš ES, jos 

valstybių narių ir kitų paramos teikėjų ir finansų įstaigų (FĮ) bei privačiojo sektoriaus.  

 

Nuomonės referentas mano, kad Europos Komisija ir EIB turėtų ilgalaikį dėmesį sutelkti į 

darnų vystymąsi, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, o ne skirti didžiąją savo 

energijos dalį siekdami spręsti pabėgėlių ir migracijos krizę. Mažas ir vidutines pajamas 

gaunančios šalys labiausiai paveiktos pabėgėlių krizės. Dauguma priverstinai perkeltų asmenų 

gyvena besivystančiose šalyse, kurios priėmė 89 % pabėgėlių ir 99 % šalies viduje perkeltų 

asmenų1. 

Iš esmės, būtina aiškiai atskirti ilgalaikio vystymosi darbotvarkę, atsižvelgiant į darnaus 

vystymosi tikslus, kurie apima pagrindinių migracijos priežasčių šalinimą, nuo siekio per 

trumpą laiką padėti pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms nuo krizės 

nukentėjusiose vietovėse, kaip numatyta EIB atsparumo didinimo dokumentų rinkinio 3 

pamatinėje dalyje.  

 

Be to, nuomonės referentas mano, kad labai svarbu remti MVĮ perėjimą į oficialųjį sektorių ir 

geresnes jų galimybes gauti kreditus. Atsižvelgiant į tai, kad 70 % visų labai mažų, mažųjų ir 

vidutinių įmonių besiformuojančiose rinkose neturi galimybių gauti kreditų, siekiant suteikti 

galimybę šiam potencialiai dinamiškam sektoriui augti ir užtikrinti reikalingas darbo vietas, 

nepaprastai svarbu gerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą ir surasti galimus kapitalo 

šaltinius.  

 

                                                 
1 Priverstinai perkelti asmenys. Pabėgėlius, šalies viduje perkeltus asmenis ir juos priėmusias bendruomenes palaikantis 

požiūris į vystymąsi, IŠANKSTINIS LEIDIMAS, Pasaulio bankas, 2016 m., p. 3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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PAKEITIMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) tarptautinė bendruomenė išgyvena 

precedento neturinčią pabėgėlių krizę, 

kuriai įveikti reikia imtis solidarių 

veiksmų, veiksmingai sutelkti finansinius 

išteklius ir bendromis pastangomis išspręsti 

esamas problemas. Visi subjektai turi 

bendradarbiauti, siekdami taikyti tvarią 

vidutinės trukmės ir ilgalaikę politiką ir 

veiksmingai naudoti esamus procesus ir 

programas, kad būtų galima remti 

iniciatyvas, padedančias šalinti 

pagrindines migracijos priežastis; 

(1) tarptautinė bendruomenė išgyvena 

precedento neturinčią migracijos ir 

pabėgėlių krizę, kuriai įveikti reikia imtis 

solidarių veiksmų, veiksmingai sutelkti 

finansinius išteklius ir bendromis 

pastangomis išspręsti esamas problemas. 

Visi subjektai turi bendradarbiauti, 

siekdami taikyti tvarią vidutinės trukmės ir 

ilgalaikę politiką ir veiksmingai naudoti 

esamas programas, kad būtų galima kurti 

ir remti iniciatyvas, kuriomis prisidedama 

siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir 

padedama šalinti pagrindines migracijos 

spaudimo priežastis, atsirandančias dėl 

skurdo, nelygybės, demografinio augimo, 

užimtumo ir ekonominių galimybių 

stokos, klimato kaitos ir ilgalaikių 

priverstinio gyventojų perkėlimo 

pasekmių; 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) reikia vengti bet kokių bandymų 

susieti vystymosi finansavimą su sienų 

kontrole, migracijos srautų valdymu arba 

readmisijos susitarimais; 
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Pakeitimas   3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) reikėtų sukurti naują, į rezultatus 

nukreiptą partnerystės su trečiosiomis 

šalimis modelį, kuriuo būtų atsižvelgiama į 

visas Sąjungos politikos sritis ir priemones. 

Kuriant tą naują partnerystės modelį, 

reikėtų parengti išorės investicijų planą, 

siekiant remti investicijas į regionus už 

Sąjungos ribų, kartu padedant siekti 

darnaus vystymosi tikslo. Jis taip pat turėtų 

atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 

2030 m. tikslus ir išorės veiksmų kitų 

finansavimo priemonių tikslus; 

(2) reikėtų sukurti naują, į rezultatus 

nukreiptą ir su vystymosi veiksmingumo 

principais suderintą partnerystės su 

trečiosiomis šalimis modelį, kuriuo būtų 

atsižvelgiama į visas Sąjungos politikos 

sritis ir priemones. Kuriant tą naują 

partnerystės modelį, reikėtų parengti išorės 

investicijų planą, siekiant paskatinti 

tvarias investicijas, kuriomis būtų 

siekiama DVT regionuose už Sąjungos 

ribų, kartu bendradarbiaujant su Sąjungos 

ir vietos privačiuoju sektoriumi ir 

padedant siekti DVT. Jis taip pat turėtų 

atitikti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 

2030 m. tikslus, Adis Abebos veiksmų 

darbotvarkę, įskaitant šalies išteklių 

mobilizavimo skatinimą, ir išorės veiksmų 

kitų finansavimo priemonių tikslus. Kuo 

šalis daro didesnę ir spartesnę pažangą 

vykdydama vidaus reformas demokratinių 

institucijų kūrimo ir stiprinimo, žmogaus 

teisių ir teisinės valstybės principo 

paisymo srityse, tuo daugiau Sąjungos 

paramos ji turėtų gauti. Tokios teigiamų 

rezultatų sąlygos gali lemti realius 

pokyčius ir užtikrintų, kad Sąjungos 

mokesčių mokėtojų pinigai būtų 

naudojami tvariai; 

 

Pakeitimas   4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima 

reaguoti į galimus būsimus Sąjungos 

uždavinius ir prioritetus, taip pat pateikti 

(9) siekiant, kad pagal ISĮ būtų galima 

reaguoti į galimus būsimus uždavinius ir 

Sąjungos prioritetus, taip pat pateikti 
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strateginį sprendimą, kaip šalinti 

pagrindines migracijos priežastis, EIB 

finansavimo operacijų, kurioms suteikiama 

ES garantija, didžiausia viršutinė riba 

turėtų būti padidinta iki 32 300 000 000 

EUR, leidžiant panaudoti neprivalomą 

papildomą 3 000 000 000 EUR sumą. 

Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 

EUR suma turėtų būti panaudota viešojo 

sektoriaus projektams, skirtiems pabėgėlių 

ir priimančiosioms bendruomenėms nuo 

krizės nukentėjusiose vietovėse; 

strateginį sprendimą, kaip šalinti 

pagrindines migracijos spaudimo 

priežastis, atsirandančias dėl skurdo, 

nelygybės, demografinio augimo, 

užimtumo ir ekonominių galimybių 

stokos, klimato kaitos, EIB finansavimo 

operacijų, kurioms suteikiama ES 

garantija, didžiausia viršutinė riba turėtų 

būti padidinta iki 38 470 000 000 EUR. 

Pagal bendrąjį įgaliojimą 1 400 000 000 

EUR suma turėtų būti panaudota viešojo 

sektoriaus projektams, skirtiems 

ekonominei ir socialinei infrastruktūrai 

šalyse partnerėse, tranzito ir 

priimančiosiose bendruomenėse kurti, 

daugiausia dėmesio skiriant darbo vietų 

kūrimui ir tvarumui; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) pagal naują skolinimo privačiajam 

sektoriui įgaliojimą didžiausia 2 300 000 

000 EUR suma turėtų būti skirta 

projektams, kuriais šalinamos pagrindinės 

migracijos priežastys, neviršijant 

didžiausios padidintos viršutinės ribos, ir 

jai turėtų būti taikoma Sąjungos bendroji 

garantija; 

(10) pagal naują skolinimo privačiajam 

sektoriui įgaliojimą didžiausia 

2 300 000 000 EUR suma turėtų būti skirta 

projektams, kuriais šalinamos pagrindinės 

migracijos priežastys ir prisidedama prie 

priimančiųjų ir tranzito bendruomenių 

ilgalaikio ekonominio atsparumo 

didinimo, neviršijant didžiausios 

padidintos viršutinės ribos, ir jai turėtų būti 

taikoma Sąjungos bendroji garantija; 

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) kaip vienas iš EIB pagrindinių 

tikslų pagal ISĮ, parama labai mažoms, 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 

vietos privačiojo sektoriaus plėtojimas 
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reikalauja bendrų pastangų, kad vykdant 

EIB operacijas dėmesys būtų sutelktas į 

labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 

galimybių gauti finansavimą ir kreditą 

gerinimą, techninės pagalbos teikimą, 

verslumo skatinimą ir tinkamo finansinių 

paslaugų teikimo namų ūkiams ir 

įmonėms užtikrinimą, kad labai mažos, 

mažosios ir vidutinės įmonės galėtų 

lengviau pereiti iš nepastovios neoficialios 

ekonomikos aplinkos į oficialųjį sektorių. 

Vykdant EIB finansavimo operacijas taip 

turėtų būti siekiama iš esmės paremti 

labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 

įgyvendinamus mažus investicinius 

projektus, ypač atokiose kaimo vietovėse 

ir visų pirma geriamojo vandens 

apdorojimo, nuotekų šalinimo ir 

atsinaujinančiosios energijos srityse; 

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10b) reikia atlikti išorės skolinimo 

įgaliojimo peržiūrą, kad būtų užtikrintas 

jo suderinimas su vystymosi 

veiksmingumo principais ir DVT; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) pagrindinių migracijos priežasčių 

šalinimas turėtų būti įtrauktas kaip naujas 

įgaliojimo tikslas; 

(11) pagrindinių migracijos priežasčių 

šalinimas ir parama užtikrinant ilgalaikį 

darnų vystymąsi turėtų būti įtraukti kaip 

naujas įgaliojimo tikslas. Pagal naują 

tikslą finansuojami projektai turėtų iš 

esmės atitikti EBPO Paramos vystymuisi 

komiteto (DAC) nustatytus oficialios 

paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, 
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

208 straipsnį ir JT verslo ir žmogaus 

teisių pagrindinius principus; 

 

Pakeitimas   9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) turėtų būti užtikrintas 

papildomumas ir derėjimas su Sąjungos 

iniciatyvomis, kuriomis siekiama pašalinti 

pagrindines migracijos priežastis, taip pat 

su Sąjungos teikiama parama, skirta į 

kilmės šalis grįžusių migrantų tvariai 

reintegracijai užtikrinti; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą 

pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato 

kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti 

išlaikyti dabartinį aukštą su klimatu 

susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip iki 

2020 m. jis padidintų savo su klimatu 

susijusias investicijas besivystančiose 

šalyse – nuo 25 % iki 35 %; 

(13) pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą 

pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato 

kaitos konvenciją4, EIB turėtų siekti 

padidinti dabartinį aukštą su klimatu 

susijusių išlaidų lygį pagal ISĮ, taip, 

atsižvelgiant į jo klimato strategijoje 

prisiimtą įsipareigojimą, iki 2020 m. jis 

padidintų savo su klimatu susijusias 

investicijas besivystančiose šalyse – nuo 25 

% iki 35 %; EIB turėtų atsižvelgti į 

2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų 

Tarybos išvadas, kad reikia palaipsniui 

atsisakyti žalą aplinkai ar ekonomikai 

darančių subsidijų, įskaitant subsidijas 

iškastiniam kurui; 

_________________ _________________ 

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos 

sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus 

susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų 

bendrąją klimato kaitos konvenciją, 

4 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos 

sprendimas (ES) 2016/590 dėl Paryžiaus 

susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų 

bendrąją klimato kaitos konvenciją, 
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pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 

103, 2016 4 19, p. 1). 

pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 

103, 2016 4 19, p. 1). 

Pagrindimas 

2015 m. pabaigoje priimtoje savo klimato strategijoje EIB įsipareigojo iki 2020 m. pabaigos 

klimato politikos projektų lygį besivystančiose šalyse padidinti iki 35 %. Šis ketinimas turėtų 

būti įtrauktas į jo išorės įgaliojimą. Taip pat Europos Vadovų Tarybos 2013 m. gegužės 22 d. 

išvados turėtų būti visapusiškai atspindėtos Europos išorės skolinimo veikloje. 

 

Pakeitimas   11 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti 

rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, 

susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių 

projektais, skirtais pabėgėliams ir 

priimančiosioms bendruomenėms. Todėl į 

Komisijos metinę ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai dėl EIB 

finansavimo operacijų reikėtų įtraukti EIB 

finansavimo operacijų indėlio, šalinant 

pagrindines migracijos priežastis, 

vertinimą; 

(15) EIB turėtų plėtoti ir įgyvendinti 

rezultatų vertinimo sistemos rodiklius, 

susijusius su viešojo ir privačiojo sektorių 

projektais, kuriais siekiama šalinti 

pagrindines migracijos priežastis ir didinti 

priimančiųjų ir tranzito bendruomenių 

ilgalaikį ekonominį atsparumą. Todėl į 

Komisijos metinę ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai dėl EIB 

finansavimo operacijų būtina įtraukti EIB 

finansavimo operacijų indėlio siekiant šių 

tikslų, ypač indėlio siekiant DVT, 

pilietinės visuomenės dalyvavimo, 

Sąjungos išorės prioritetų ir Sąjungos 

biudžeto prioritetų suderinimo, vertinimą. 

EIB turi imtis visų būtinų priemonių savo 

atskaitomybei Europos Parlamentui 

konsoliduoti, užtikrindamas skaidrumą ir 

galimybes susipažinti su informacija, 

sistemingai skelbdamas rezultatus, 

vertinimus ir projektų poveikio vertinimus 

naudodamasis rezultatų vertinimo 

sistema. 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

16 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų 

skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti 

įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti 

Sąjungos išorės politikos prioritetais, 

įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo 

perskirstymo tarp regionų viršutinė riba 

turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. 2 

300 000 000 EUR privačiojo sektoriaus 

įgaliojimo sumos ir 1 400 000 000 EUR 

sumos, skirtos viešojo sektoriaus 

projektams, negalima perskirstyti, nes jų 

tikslas – šalinti pagrindines migracijos 

priežastis; 

(16) tik tuomet, kai būtina imtis veiksmų 

skubos ir krizės atvejais, kurie gali iškilti 

įgaliojimo laikotarpiu ir kurie pripažinti 

Sąjungos išorės politikos prioritetais, 

įgaliojimo laikotarpiu EIB atliekamo 

perskirstymo tarp regionų viršutinė riba 

turėtų būti padidinta nuo 10 iki 20 %. EIB 

turėtų pranešti Europos Parlamentui apie 

bet kokį sprendimą dėl perskirstymo, 

pateikdamas jam pagrindžiamąją 

ataskaitą ir poveikio vertinimą. 2 300 000 

000 EUR privačiojo sektoriaus įgaliojimo 

suma ir 1 400 000 000 EUR suma, skirta 

viešojo sektoriaus projektams pagal EIB 

atsparumo iniciatyvą, turėtų būti visiškai 

panaudotos tam tikslui, kuriam yra 

skirtos, ir neturėtų būti perskirstytos; 

 

Pakeitimas   13 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EIB finansavimo operacijų, kurioms 

suteikiama ES garantija, didžiausia 

viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui 

neviršija 32 300 000 000 EUR. Sumos, 

kurios iš pradžių buvo paskirtos 

finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo 

anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos. 

EIB finansavimo operacijų, kurioms 

suteikiama ES garantija, didžiausia 

viršutinė riba 2014–2020 m. laikotarpiui 

neviršija 38 470 000 000 EUR. Sumos, 

kurios iš pradžių buvo paskirtos 

finansavimo operacijoms, bet vėliau buvo 

anuliuotos, į viršutinę ribą neįskaitomos. 

Pagrindimas 

Pasiūlytas lėšų padidinimas būtinas tam, kad EIB galėtų prisidėti įgyvendinant įvairiausias 

ES politikos priemones ir prioritetus, be kita ko, susijusius su Ukraina ir kitomis naujomis 

reikalavimus atitinkančiomis šalimis. 

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 
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Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) didžiausią 30 000 000 000 EUR 

sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne 

daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama 

viešojo sektoriaus projektams, skirtiems 

pabėgėliams ir priimančiosioms 

bendruomenėms; 

a) didžiausią 36 170 000 000 EUR 

sumą pagal bendrąjį įgaliojimą, iš kurios ne 

daugiau kaip 1 400 000 000 EUR skiriama 

viešojo sektoriaus projektams, kuriais 

siekiama šalinti pagrindines migracijos 

priežastis, įskaitant klimato kaitą, ir 

stiprinti ilgalaikę socialinę ir ekonominę 

infrastruktūrą ir priverstinai perkeltų 

asmenų ir priimančiųjų bendruomenių 

raidą ir kurie įgyvendinami pagal EIB 

atsparumo iniciatyvą; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) didžiausią 2 300 000 000 EUR 

sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo 

sektoriaus projektams, kuriais šalinamos 

pagrindinės migracijos priežastys. 

b) didžiausią 2 300 000 000 EUR 

sumą pagal skolinimo įgaliojimą privačiojo 

sektoriaus projektams, kuriais šalinamos 

pagrindinės migracijos priežastys ir 

stiprinama ilgalaikė socialinė ir 

ekonominė infrastruktūra ir priverstinai 

perkeltų asmenų ir priimančiųjų 

bendruomenių raida ir kurie 

įgyvendinami pagal EIB atsparumo 

iniciatyvą; 

 

Pakeitimas   16 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

3 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) strateginis sprendimas, kaip šalinti d) strateginis sprendimas, kaip šalinti 
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pagrindines migracijos priežastis.; pagrindines migracijos priežastis, 

atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, 

demografinio augimo, užimtumo ir 

ekonominių galimybių stokos, klimato 

kaitos, ir padėti didinti priimančiųjų ir 

tranzito bendruomenių ilgalaikį 

ekonominį atsparumą; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 aa) 4 dalis pakeičiama taip: 

„4.  Besivystančiose šalyse, kaip 

nurodyta Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos sudarytame oficialios 

paramos vystymuisi gavėjų sąraše, EIB 

finansavimo operacijomis, vadovaujantis 

SESV 208 ir 209 straipsniais, netiesiogiai 

prisidedama siekiant Sąjungos vystomojo 

bendradarbiavimo politikos tikslų, 

pavyzdžiui, sumažinti skurdą pasitelkiant 

integracinį augimą ir tvarų ekonominį, 

aplinkosaugos bei socialinį vystymąsi.“ 

„4.  Besivystančiose šalyse, kaip 

nurodyta Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos sudarytame oficialios 

paramos vystymuisi gavėjų sąraše, EIB 

finansavimo operacijomis, vadovaujantis 

SESV 208 ir 209 straipsniais, dėmesys 

sutelkiamas į Sąjungos vystomojo 

bendradarbiavimo politikos tikslus, ypač 

siekiant sumažinti skurdą pasitelkiant 

integracinį augimą ir tvarų ekonominį, 

aplinkosaugos bei socialinį vystymąsi.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Pakeitimas   18 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo 

sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį 

poveikį vystymuisi, EIB stengiasi stiprinti 

vietos privatųjį sektorių lėšas gaunančiose 

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo 

sektoriaus investicijos turėtų kuo didesnį 

poveikį vystymuisi, EIB stengiasi visų 

pirma stiprinti vietos privatųjį sektorių, 
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šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip 

nustatyta 1 dalies a punkte. EIB 

finansavimo operacijomis, kuriomis 

remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, 

siekiama taip pat sustiprinti paramą 

Sąjungos MVĮ investiciniams projektams. 

Siekiant veiksmingai stebėti, kaip 

naudojamos lėšos atitinkamų MVĮ naudai, 

EIB nustato ir taiko tinkamas sutartines 

nuostatas, kuriomis nustatomi finansų 

tarpininkų ir gavėjų standartiniai ataskaitų 

teikimo įpareigojimai.; 

įskaitant labai mažas, mažąsias ir 

vidutines įmones, lėšas gaunančiose 

šalyse, remdamas vietos investicijas, kaip 

nustatyta 1 dalies a punkte. EIB 

finansavimo operacijomis, kuriomis 

remiami 1 dalyje numatyti bendrieji tikslai, 

siekiama sustiprinti paramą labai mažų, 

mažųjų ir vidutinių įmonių investiciniams 

projektams, suteikiant galimybes gauti 

finansavimą, kartu dedant pastangas 

plėtoti naujus labai mažų, mažųjų ir 

vidutinių įmonių vykdomus investicinius 

projektus ir toliau gerinant sąlygas labai 

mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 

tarptautinimui. Siekiant veiksmingai 

stebėti ir vertinti, kaip naudojamos lėšos 

atitinkamų labai mažų, mažųjų ir 

vidutinių įmonių naudai, EIB atlieka 

kruopštų išsamų patikrinimą ir nustato ir 

taiko tinkamas sutartines nuostatas, 

kuriomis nustatomi finansų tarpininkų ir 

galutinių gavėjų standartiniai ataskaitų 

teikimo įpareigojimai; 

 

Pakeitimas   19 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB 

turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su 

klimatu susijusių operacijų lygį, o 

mažiausia šių operacijų apimtis turi 

sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB 

finansavimo operacijų. 

Per šio sprendimo taikymo laikotarpį EIB 

turėtų stengtis išlaikyti dabartinį aukštą su 

klimatu susijusių operacijų lygį, o 

mažiausia šių operacijų apimtis turi 

sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų EIB 

finansavimo operacijų, iki 2020 m. 

palaipsniui didinant šį tikslą iki ne 

mažiau kaip 35%. 

 

Pakeitimas   20 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 
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3 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis 

remiami 1 dalies d punkte nustatyti 

bendrieji tikslai, remiami investiciniai 

projektai, kuriais šalinamos pagrindinės 

migracijos priežastys ir prisidedama prie 

ilgalaikio ekonomikos atsparumo ir tvaraus 

vystymosi užtikrinimo lėšas gaunančiose 

šalyse. EIB finansavimo operacijomis visų 

pirma tenkinami išaugę infrastruktūros ir 

susijusių paslaugų poreikiai, siekiant 

susidoroti su migrantų antplūdžiu ir 

didinti priimančiųjų ir pabėgėlių 

bendruomenių galimybes įsidarbinti, 

siekiant skatinti ekonominę integraciją ir 

suteikti pabėgėliams galimybę tapti 

savarankiškiems. 

EIB finansavimo operacijomis, kuriomis 

remiami 1 dalies d punkte nustatyti 

bendrieji tikslai, remiami investiciniai 

projektai, kuriais šalinamos pagrindinės 

migracijos spaudimo priežastys, 

atsirandančios dėl skurdo, nepakankamo 

išsivystymo, nelygybės, demografinio 

augimo, užimtumo ir ekonominių 

galimybių stokos, taip pat klimato kaitos, 
ir prisidedama prie ilgalaikio ekonomikos 

atsparumo ir tvaraus vystymosi užtikrinimo 

lėšas gaunančiose šalyse, kartu užtikrinant 

atitiktį DVT. EIB finansavimo 

operacijomis visų pirma stiprinami 

humanitariniai veiksmai ir remiamas 

deramo darbo vietų kūrimas, kartu 

užtikrinant, kad būtų visapusiškai 

paisoma žmogaus, darbo ir socialinių 

teisių, pagrindinių laisvių ir lyčių aspekto 

integravimo, įgyvendinant teisėmis 

grindžiamą požiūrį, kuris apimtų visas 

žmogaus ir socialines teises, laikantis 

skaidrumo, dalyvavimo, 

nediskriminavimo ir atskaitomybės 

principų. Vykdant EIB finansavimo 

operacijas pripažįstama, kad siekiant 

darnaus vystymosi lyčių lygybė yra 

horizontalusis klausimas. Lyčių aspektas 

taikomas visoms finansavimo 

operacijoms. EIB užtikrina, kad iki 

2017 m. gruodžio 31 d. būtų parengtas jo 

Lyčių lygybės veiksmų planas ir kad visos 

EIB operacijos pagal šį įgaliojimą atitiktų 

jo 2016 m. gruodžio mėn. patvirtintos 

Lyčių lygybės strategijos principus. 

 

Pakeitimas   21 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

3 straipsnio 9 dalis 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ca) 9 dalis pakeičiama taip: 

„9. ES garantija taikoma tik toms EIB 

finansavimo operacijoms, kurios 

vykdomos reikalavimus atitinkančiose 

šalyse, sudariusiose bendrąjį susitarimą su 

EIB, kuriuo nustatomos teisinės sąlygos, 

pagal kurias turi būti vykdomos tokios 

operacijos. 

„9. ES garantija taikoma tik toms EIB 

finansavimo operacijoms, kurios 

vykdomos reikalavimus atitinkančiose 

šalyse, sudariusiose bendrąjį susitarimą su 

EIB, kuriuo nustatomos teisinės sąlygos, 

pagal kurias turi būti vykdomos tokios 

operacijos. Teisinės sąlygos, pagal kurias 

turi būti vykdomos operacijos, taip pat 

apima aplinkosaugos, socialinius ir 

žmogaus teisių bei darbo standartus.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Pagrindimas 

EIB ir šalies gavėjos sudaryti bendrieji susitarimai apima, be kita ko, nuostatas dėl mokesčių, 

valiutos konvertabilumo, lėšų pervedimo, projektams taikomos muitų ir apmokestinimo 

tvarkos, konkursų ir banko atstovų atlyginimų. Atitinkamai į bendruosius susitarimus turėtų 

būti įtrauktos nuostatos, susijusios su prievolėmis aplinkosaugos, socialinėje, žmogaus teisių 

ir darbo srityse. 

 

Pakeitimas   22 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) 9 straipsnio 1 dalyje įrašoma tokia 

pastraipa: 

 „EIB užtikrina, kad būtų įgyvendintas 

laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto 

sutikimo principas prieš pradedant 

finansavimo operacijas, kurios daro 

poveikį žemei ir gamtos ištekliams.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=LT) 

Pagrindimas 

2007 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Jungtinių Tautų deklaraciją dėl 
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čiabuvių tautų teisių, pripažindama jų teises ir konkrečiai nurodydama laisvą, išankstinį ir 

informacija pagrįstą sutikimą kaip būtiną sąlygą kiekvienai veiklai, kuri daro poveikį jų 

protėvių žemėms, teritorijoms ir gamtos ištekliams. Šiuo principu turėtų būti vadovaujamasi 

ir vykdant EIB operacijas. 

 

Pakeitimas   23 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

9 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b) 9 straipsnio 1 dalyje įrašoma tokia 

pastraipa: 

 „EIB parengia praktinius nurodymus dėl 

aspektų, susijusių su visomis 

pagrindinėmis žmogaus teisėmis, 

vertinimo, kuriais turėtų būti 

naudojamasi atliekant ex ante vertinimą 

ir nuolat vykdomą stebėseną atskiriems 

projektams, įskaitant projektus, kuriuose 

dalyvauja finansų tarpininkai, remiantis 

galiojančiomis programomis, visų pirma 

ES strategine programa ir veiksmų planu 

žmogaus teisių srityje.“; 

 

Pakeitimas   24 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

11 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) EIB parengia projektų, kuriuose 

pateikiamas strateginis sprendimas, kaip 

šalinti pagrindines migracijos priežastis, 

rodiklius;; 

b) EIB, konsultuodamasis ir 

bendradarbiaudamas su 

suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine 

visuomene, parengia projektų, kuriuose 

pateikiamas strateginis sprendimas, kaip 

šalinti pagrindines migracijos priežastis ir 

didinti priimančiųjų ir tranzito 

bendruomenių ilgalaikį ekonominį 

atsparumą, rodiklius; 
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Pakeitimas   25 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

11 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 aa) 11 straipsnio 1 dalies c punktas 

pakeičiamas taip: 

„c)  EIB finansavimo operacijų indėlio 

įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir 

strateginius tikslus vertinimas atsižvelgiant 

į 5 straipsnyje nurodytas regionines 

technines veiklos gaires;“ 

„c)  EIB finansavimo operacijų indėlio 

įgyvendinant Sąjungos išorės politikos ir 

strateginius tikslus vertinimas. 

 Komisija, bendradarbiaudama su 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), 

nustato sistemą ir parengia metodiką, 

pagal kurią EIB teikia metines ataskaitas 

dėl savo operacijų, kurioms taikoma 

Bendrijos garantija, ir jų atitikties 

bendriesiems principams, kuriais 

vadovaujamasi įgyvendinant Sąjungos 

išorės veiksmus, kaip nurodyta ES 

sutarties 21 straipsnyje. Svarbiausias šio 

ataskaitų teikimo tikslas – stebėti, ar EIB 

laikosi ES sutartyje nustatytų prievolių ir 

visų pirma 21 straipsnio nuostatų, 

įskaitant žmogaus teisių paisymą ir 

propagavimą, skurdo panaikinimą ir 

rizikos aplinkai valdymą. 

 Komisija ir EIVT parengia šią metodiką 

per pirmuosius metus po šio persvarstyto 

sprendimo įsigaliojimo datos; metodika 

turi būti paremta EIB ataskaitomis dėl 

žmogaus teisių laikymosi, kaip 

reikalaujama ES strateginėje programoje 

ir veiksmų plane žmogaus teisių srityje. 

 Komisija, remdamasi metinėmis EIB 

ataskaitomis, kasmet pateikia Europos 

Parlamentui savo EIB pateiktos 

informacijos vertinimą ir pateikia 

pasiūlymų dėl galimų EIB vykdomos 

politikos ir įgyvendinamų procedūrų 
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pokyčių, kuriuos turi taikyti valstybės 

narės, atsižvelgusios į dėl tokių pokyčių 

pateiktą Europos Parlamento nuomonę. 

Galimos Europos Komisijos ir Europos 

Parlamento rekomendacijos, kaip šiuo 

tikslu patobulinti EIB ataskaitas, 

atspindimos jose vykdant regioninių 

techninių veiklos gairių atnaujinimą.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Pakeitimas   26 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

11 straipsnio 1 dalies j punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) EIB finansavimo operacijų indėlio, 

pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti 

pagrindines migracijos priežastis, 

vertinimas. ; 

j) EIB finansavimo operacijų indėlio, 

pateikiant strateginį sprendimą, kaip šalinti 

pagrindines migracijos priežastis, 

atsirandančias dėl skurdo, nelygybės, 

demografinio augimo, užimtumo ir 

ekonominių galimybių stokos, klimato 

kaitos, ir prisidedant prie priimančiųjų ir 

tranzito bendruomenių ilgalaikio 

ekonominio atsparumo, vertinimas; 

 

Pakeitimas   27 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5a) 12 straipsnio 1 dalyje įvadinė 

formuluotė pakeičiama taip: 

„1.  Laikydamasis savo skaidrumo 

politikos ir Sąjungos galimybės susipažinti 

su dokumentais ir informacija principų, 

taip pat palaipsniui diegdamas Tarptautinės 

paramos skaidrumo iniciatyvos standartus, 

„1.  Laikydamasis savo skaidrumo 

politikos ir Sąjungos teisės dėl galimybės 

susipažinti su dokumentais ir informacija, 

taip pat palaipsniui diegdamas Tarptautinės 

paramos skaidrumo iniciatyvos standartus, 
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EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia 

informaciją, susijusią su:“ 

EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia 

informaciją, susijusią su:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas) 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b) Į 12 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 

punktas: 

 „ba) EIB savo viešajame registre 

pateikia šiuos dokumentus: 

 –  visas projektų, kuriems taikoma ši 

garantija, rezultatų vertinimo suvestines, 

ypač tas, kuriose nurodoma, kaip minėta 

garantija prisidedama prie Sąjungos 

išorės veiksmų tikslų, visų pirma 

nurodant jos ekonominį ir socialinį 

poveikį ir poveikį aplinkai; 

 –  stebėsenos ir vertinimo ataskaitas; 

 –  projektų užbaigimo ataskaitas; 

 –  nuomones, kurias Komisija 

pateikia pagal EIB statuto 19 straipsnyje 

nurodytą procedūrą.“ 

Pagrindimas 

Galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais, susijusiais su šia garantija, turėtų būti 

tiesiogiai grindžiama galiojančiais ES teisės aktais dėl galimybės susipažinti su dokumentais 

ir informacijos atskleidimo, pvz., 2001 m. gegužės 30 d. Reglamentu Nr. 1049/2001 dėl 

galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 

ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Reglamentu Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti 

informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 

aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

II priedas 
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Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

II priedo B punkto 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija Rytų Europa ir Pietų Kaukazas 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

II priedas 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

II priedo B punkto 2 dalies 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rusija Išbraukta. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

II priedas 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

II priedo C punkto 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, 

Kosta Rika, Kuba, Ekvadoras, Salvadoras, 

Gvatemala, Hondūras, Meksika, 

Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, 

Urugvajus, Venesuela. 

Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, 

Kolumbija, Kosta Rika, Kuba, Ekvadoras, 

Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, 

Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, 

Peru, Urugvajus, Venesuela. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

III priedas 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

III priedo B punkto 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija Rytų Europa ir Pietų Kaukazas 
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Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

III priedas 

Sprendimas Nr. 466/2014/ES 

III priedo B punkto 2 dalies 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rusija Išbraukta. 

 

 



 

PE599.683v03-00 22/23 AD\1122193LT.docx 

LT 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo 

operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, 

nuostoliams atlyginti 

Nuorodos COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD) 

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

BUDG 

6.10.2016 
   

Nuomonę pateikė 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

DEVE 

6.10.2016 

Nuomonės referentas (-ė) 

       Paskyrimo data 

Nirj Deva 

16.12.2016 

Svarstymas komitete 28.2.2017    

Priėmimo data 21.3.2017    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

19 

5 

0 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 

Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola 

Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan 

Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu 

Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Tania González Peñas, Martina Werner 

 
 



 

AD\1122193LT.docx 23/23 PE599.683v03-00 

 LT 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE 

19 + 

ALDE Louis Michel, Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous, Jan Zahradil 

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Martina Werner 

 

5 - 

EFDD Raymond Finch 

GUE/NGL Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi 

 

0 0 

  

 

Sutartiniai ženklai: 

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 


