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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2015)0236 

Europos strateginių investicijų fondas ***I 

2015 m. birželio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, 

kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2015)0010), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 172 ir 

173 straipsnius, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 182 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 

Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0007/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2015 m. birželio 9 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 

straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bendrus 

svarstymus pagal Darbo tvarkos 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 

pranešimą bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir 

turizmo komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų 

komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir 

                                                 
1  2015 m. kovo 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 
2  2015 m. balandžio 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 



vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomones 

(A8-0139/2015), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie 

šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje 

kartu su galutiniu teisėkūros procedūra priimamu aktu; 

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas 

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu  teisėkūros procedūra 

priimamu aktu; 

4. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Europos Parlamento ir Tarybos pozicija, priimta 2015 m. birželio 24 d. per pirmąjį 

svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl 

Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir 

Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) 

Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/1017.) 

 

 



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

1. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl programos 

„Horizontas 2020“ biudžeto paskirstymo 

„Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria, kad ESIF nebus finansuojamas iš šių 

biudžeto eilučių: „Mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų stiprinimas vykdant Europos mokslinių 

tyrimų tarybos veiklą“, „Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai““, „Pažangos 

skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“. Likusi suma, susijusi su Komisijos pasiūlytą 

maržą viršijančios maržos naudojimu, proporcingai Komisijos siūlomiems asignavimų 

mažinimams bus vėl įrašyta į kitas programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutes. 

Orientacinis paskirstymas nustatomas ESIF reglamento I priede.“ 

2. Komisijos pareiškimas dėl 2016 m. biudžeto projekto 

„Komisija išnagrinės galimą įnašų iš įvairių programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilučių į 

ESIF poveikį atitinkamų programų įgyvendinimo veiksmingumui ir, esant reikalui, pasiūlys 

2016 m. Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą, kad būtų pakoreguotas 

asignavimų paskirstymas programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėms.“  

3. Komisijos pareiškimas dėl to, kaip ji vertina vienkartinius įnašus pagal ESIF 

iniciatyvą siekiant įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą 

„Nepažeidžiant Tarybos prerogatyvų įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą (SAP), 

vienkartiniai valstybių narių įnašai, kuriuos valstybės narės arba nacionaliniai skatinamojo 

finansavimo bankai, priskiriami valdžios sektoriui arba veikiantys valstybės narės vardu, 

moka į ESIF arba į temines ar daugiašales investavimo platformas, sukurtas įgyvendinant 

Investicijų planą, turėtų būti iš esmės laikomi vienkartinėmis priemonėmis pagal Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 straipsnį ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnį.“ 


