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Pakeitimas 46
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) SESV 209 straipsnyje kartu su 
SESV 208 straipsniu, numatyta, kad EIB 
pagal jo statute nustatytas sąlygas 
prisideda prie priemonių, reikalingų 
bendradarbiavimo vystymosi labui srityje 
Sąjungos politikos tikslams pasiekti, 
įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į ETT byla C-155/07 Europos Parlamentas prieš Tarybą, 2008 m. lapkričio 6 d. 
sprendimas, susijęs su EIB obligacijomis, parengtomis atsižvelgiant į Sutartį.

Pakeitimas 47
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Be regioninių viršutinių ribų reikėtų 
naudoti neprivalomą 2 000 000 000 EUR 
įgaliojimą, kuris būtų paskirstomas kaip 
paramos paketas EIB finansavimo 
operacijoms klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos regionuose, kuriems 
taikomas įgaliojimas, srityje. EIB galėtų 
prisidėti savo patirtimi ir ištekliais ir, 
bendradarbiaudamas su Komisija, padėti 
valdžios institucijoms bei privačiajam 
sektoriui kovoti su klimato kaita bei kuo 
geriau pasinaudoti turimu finansavimu. 
Remiant padarinių švelninimo ir 
prisitaikymo projektus, EIB lėšas turėtų 

(8) Be regioninių viršutinių ribų reikėtų 
naudoti neprivalomą 2 000 000 000 EUR 
įgaliojimą, kuris būtų paskirstomas kaip 
paramos paketas EIB finansavimo 
operacijoms klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos šalyse, kurioms
taikomas įgaliojimas, srityje, įgyvendinant 
klimato kaitos įsipareigojimus, susijusius 
su JTBKKK procesu. EIB galėtų prisidėti 
savo patirtimi ir ištekliais ir, 
bendradarbiaudamas su Komisija, padėti 
valdžios institucijoms bei privačiajam 
sektoriui kovoti su klimato kaita bei kuo 
geriau pasinaudoti turimu finansavimu. 
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papildyti, jei įmanoma, iš ES biudžeto 
skiriamos lengvatinės lėšos, veiksmingai ir 
nuosekliai derinant dotacijas ir paskolas 
kovai su klimato kaita finansuoti teikiant 
išorės pagalbą. 

Remiant padarinių švelninimo ir 
prisitaikymo projektus, EIB lėšas turėtų 
papildyti, jei įmanoma, iš ES biudžeto 
skiriamos lengvatinės lėšos, veiksmingai ir 
nuosekliai derinant dotacijas ir paskolas 
kovai su klimato kaita finansuoti teikiant 
išorės pagalbą. Į neprivalomą įgaliojimą 
nebus žiūrima kaip ES ar valstybių narių 
įnašą į greitai pradedamus vykdyti 
asignavimus, patvirtintus 2009 m. 
Kopenhagoje, Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos metu.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad vykdant EIB operacijas reikalavimus atitinkančios šalys galės vykdyti su 
klimatu susijusius įsipareigojimus. Kai tik EIB lėšos bus išmokėtos paskolų forma, į jas neturi 
būti žiūrima kaip į ES ar valstybių narių įnašą vykdant finansinius įsipareigojimus pagal 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją.

Pakeitimas 48
George Sabin Cutaş

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant padidinti įgaliojimo 
nuoseklumą, EIB išorės finansavimo veikla 
labiau remti ES politikos kryptis ir 
užtikrinti kuo didesnę naudą paramos 
gavėjams, šiame sprendime turėtų būti 
nustatyti EIB finansavimo operacijų 
įgaliojimo visose reikalavimus 
atitinkančiose šalyse horizontalieji aukšto 
lygio tikslai pasinaudojant santykiniais EIB 
privalumais tose srityse, kuriose EIB yra 
pavykę pasiekti gerų rezultatų. Todėl 
visuose regionuose, kuriems taikomas šis 
sprendimas, EIB turėtų finansuoti projektus 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos, socialinės ir ekonominės 
infrastruktūros (ypač transporto, 

(11) Siekiant padidinti įgaliojimo 
nuoseklumą, EIB išorės finansavimo veikla 
labiau remti ES politikos kryptis ir 
užtikrinti kuo didesnę naudą paramos 
gavėjams, šiame sprendime turėtų būti 
nustatyti EIB finansavimo operacijų 
įgaliojimo visose reikalavimus 
atitinkančiose šalyse horizontalieji aukšto 
lygio tikslai pasinaudojant santykiniais EIB 
privalumais tose srityse, kuriose EIB yra 
pavykę pasiekti gerų rezultatų. Todėl 
visuose regionuose, kuriems taikomas šis 
sprendimas, EIB turėtų finansuoti projektus 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos, socialinės ir ekonominės 
infrastruktūros (ypač transporto, 
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energetikos, įskaitant atsinaujinančią 
energiją, energetinio saugumo, 
aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant 
vandentiekį ir kanalizaciją, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT)) 
srityse bei vietos privačiojo sektoriaus 
plėtros srityje, visų pirma remiant mažas ir 
vidutines įmones (MVĮ). Šiose srityse šalių 
partnerių regioninė integracija, įskaitant ES 
narystės siekiančių šalių, kaimyninių šalių 
ir ES ekonominę integraciją, turėtų būti 
prioritetinis EIB finansavimo operacijų 
tikslas.

energetikos, įskaitant atsinaujinančią 
energiją, energetinio saugumo, 
aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant 
vandentiekį ir kanalizaciją, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT)) 
srityse bei vietos privačiojo sektoriaus 
plėtros srityje, visų pirma remiant mažas ir 
vidutines įmones (MVĮ). Derėtų 
prisiminti, kad geresnė MVĮ prieiga prie 
kapitalo galėtų turėti esminės reikšmės 
ekonomikos vystymosi skatinimui ir kovai 
su bedarbyste. Šiose srityse šalių partnerių 
regioninė integracija, įskaitant ES narystės 
siekiančių šalių, kaimyninių šalių ir ES 
ekonominę integraciją, turėtų būti 
prioritetinis EIB finansavimo operacijų 
tikslas. EIB galėtų paremti ES veiklą 
valstybėse partnerėse per tiesiogines 
užsienio investicijas, kurios prisidėtų prie 
technologijų propagavimo ir žinių 
perdavimo; tai galėtų būti daroma 
investuojant į anksčiau minėtas sritis arba 
savo atsakomybe.

Or. en

Pakeitimas 49
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant padidinti įgaliojimo 
nuoseklumą, EIB išorės finansavimo veikla 
labiau remti ES politikos kryptis ir 
užtikrinti kuo didesnę naudą paramos 
gavėjams, šiame sprendime turėtų būti 
nustatyti EIB finansavimo operacijų 
įgaliojimo visose reikalavimus 
atitinkančiose šalyse horizontalieji aukšto 
lygio tikslai pasinaudojant santykiniais EIB 
privalumais tose srityse, kuriose EIB yra 
pavykę pasiekti gerų rezultatų. Todėl 
visuose regionuose, kuriems taikomas šis 

(11) Siekiant padidinti įgaliojimo 
nuoseklumą, EIB išorės finansavimo veikla 
labiau remti ES politikos kryptis ir 
užtikrinti kuo didesnę naudą paramos 
gavėjams, šiame sprendime turėtų būti 
nustatyti EIB finansavimo operacijų 
įgaliojimo visose reikalavimus 
atitinkančiose šalyse horizontalieji aukšto 
lygio tikslai pasinaudojant santykiniais EIB 
privalumais tose srityse, kuriose EIB yra 
pavykę pasiekti gerų rezultatų. Todėl 
visuose regionuose, kuriems taikomas šis 
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sprendimas, EIB turėtų finansuoti projektus 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos, socialinės ir ekonominės 
infrastruktūros (ypač transporto, 
energetikos, įskaitant atsinaujinančią 
energiją, energetinio saugumo, 
aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant 
vandentiekį ir kanalizaciją, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT)) 
srityse bei vietos privačiojo sektoriaus 
plėtros srityje, visų pirma remiant mažas ir 
vidutines įmones (MVĮ). Šiose srityse šalių 
partnerių regioninė integracija, įskaitant ES 
narystės siekiančių šalių, kaimyninių šalių
ir ES ekonominę integraciją, turėtų būti 
prioritetinis EIB finansavimo operacijų 
tikslas.

sprendimas, EIB turėtų finansuoti projektus 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos, socialinės ir ekonominės 
infrastruktūros (ypač transporto, 
energetikos, įskaitant atsinaujinančią 
energiją, naujų energijos šaltinių 
mokslinių tyrimų ir plėtros, energetinio 
saugumo, aplinkosaugos infrastruktūros, 
įskaitant vandentiekį ir kanalizaciją, taip 
pat informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT)) srityse bei vietos privačiojo 
sektoriaus plėtros srityje, visų pirma 
remiant mažas ir vidutines įmones (MVĮ) 
siekiant padidinti tvarų ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą. Šiose 
srityse šalių partnerių regioninė integracija, 
įskaitant ES narystės siekiančių šalių, 
kaimyninių šalių ir ES ekonominę 
integraciją, turėtų būti prioritetinis EIB 
finansavimo operacijų tikslas. EIB turėtų 
prisidėti prie Europos tiesioginių užsienio 
investicijų šalyse partnerėse, taip pat ir 
prie abipusiai naudingų viešųjų ir 
privačių partnerysčių siekiant skatinti 
naujoves ir  vystymąsi anksčiau minėtų 
projektų srityse.

Or. en

Pagrindimas

Prisitaikymas yra politikos sritis, kurioje ypatingai reikia atsižvelgti į vietines aplinkybes ir 
kur yra labai svarbus finansinių tarpininkų veiksmingumas.  Be to, EIB turi užtikrinti, kad 
finansiniai tarpininkai yra atskaitingi ir klientams leidžia naudotis savo pelnu atsižvelgiant į 
EIB programų tikslus.

Pakeitimas 50
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) siekdamas užmegzti ryšius su 
mažomis ir vidutinėmis įmonėmis EIB 
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turėtų bendradarbiauti su vietos 
finansinėmis tarpinėmis institucijomis
šalyse, turinčiose teisę dalyvauti 
programoje, kurios praeityje veiksmingai 
savo klientams suteikė pagalbą 
palūkanoms mokėti, siekdamos palyginti 
klientų projektus su ES vystymosi tikslais 
ir suteikti pridėtinę vertę pagal rinkos 
finansavimą. Finansinė tarpininkų veikla, 
remiama MVĮ turi būti visiškai skaidri ir 
EIB apie ją turi būti nuolat 
informuojamas. 

Or. en

Pagrindimas

Prisitaikymas yra politikos sritis, kurioje ypatingai reikia atsižvelgti į vietines aplinkybes ir 
kur yra labai svarbus finansinių tarpininkų veiksmingumas.  Be to, EIB turi užtikrinti, kad 
finansiniai tarpininkai yra atskaitingi ir klientams leidžia naudotis savo pelnu atsižvelgiant į 
EIB programų tikslus.

Pakeitimas 51
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pagal šį sprendimą EIB turėtų daugiau 
dėmesio skirti vystymuisi glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Komisija ir 
laikydamasis Europos konsensuso dėl 
vystymosi principų. Tai turėtų būti 
įgyvendinama imantis konkrečių 
priemonių, visų pirma stiprinant EIB 
gebėjimą vertinti projektų socialinius ir 
vystymosi aspektus, įskaitant žmogaus 
teises ir su konfliktais susijusią riziką, bei 
skatinti vietos konsultacijas. Be to, EIB 
turėtų daugiau dėmesio skirti tiems 
sektoriams, kuriuose turi sukaupęs didelės 
patirties vykdydamas finansavimo 

(13) Pagal šį sprendimą EIB turėtų daugiau 
dėmesio skirti vystymuisi ir kompetencijai 
glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija 
ir taikydamas Europos konsensuso dėl
vystymosi principus, taip pat ir pagalbos 
veiksmingumo principus, apibrėžtus 
2005 m. Paryžiaus deklaracijoje ir 
2008 m. Akros veiksmų darbotvarkėje. Tai 
turėtų būti įgyvendinama imantis 
konkrečių priemonių, visų pirma stiprinant 
EIB gebėjimą vertinti projektų socialinius, 
aplinkos apsaugos ir vystymosi aspektus, 
įskaitant žmogaus teises ir su konfliktais 
susijusią riziką, bei skatinti vietos 
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operacijas ES ir kurie toliau skatins 
atitinkamos šalies vystymąsi, kaip antai 
aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant 
vandentiekį ir kanalizaciją, tvaraus 
transporto ir klimato kaitos švelninimo, 
visų pirma atsinaujinančios energijos 
srityje. EIB taip pat turėtų palaipsniui 
aktyvinti veiklą sveikatos apsaugos ir 
švietimo, taip pat prisitaikymo prie klimato 
kaitos srityse, tam tikrais atvejais 
bendradarbiaudamas su kitomis 
tarptautinėmis finansų institucijomis (TFI) 
ir Europos dvišalėmis finansų 
institucijomis (EDFI). Tam reikės 
galimybių lengvatinėmis sąlygomis 
naudotis ištekliais ir palaipsniui didinti 
žmogiškuosius išteklius, skiriamus EIB 
išorės veiklai. EIB veikla taip pat turėtų 
papildyti ES tikslus ir prioritetus, susijusius 
su institucijų stiprinimu ir sektorių 
reformomis. Galiausiai EIB turėtų nustatyti 
veiklos rodiklius, kurie būtų susieti su 
projektų vystymosi aspektais ir jų 
rezultatais.

konsultacijas. Vietos konsultacijos turėtų 
būti EIB deramo patikrinimo procedūros 
dalis prieš patvirtinant projektus. Be to, 
EIB turėtų daugiau dėmesio skirti tiems 
sektoriams, kuriuose turi sukaupęs didelės 
patirties vykdydamas finansavimo 
operacijas ES ir kurie toliau skatins 
atitinkamos šalies vystymąsi, kaip antai 
aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant 
vandentiekį ir kanalizaciją, tvaraus 
transporto ir klimato kaitos švelninimo, 
visų pirma atsinaujinančios energijos 
srityje. EIB taip pat turėtų palaipsniui 
aktyvinti veiklą sveikatos apsaugos ir 
švietimo, taip pat prisitaikymo prie klimato 
kaitos srityse, tam tikrais atvejais 
bendradarbiaudamas su kitomis 
tarptautinėmis finansų institucijomis (TFI) 
ir Europos dvišalėmis finansų 
institucijomis (EDFI). Tam reikės 
galimybių lengvatinėmis sąlygomis 
naudotis ištekliais ir palaipsniui didinti 
žmogiškuosius išteklius, skiriamus EIB 
išorės veiklai. EIB veikla taip pat turėtų 
papildyti ES tikslus ir prioritetus, susijusius 
su institucijų stiprinimu ir sektorių 
reformomis. Galiausiai EIB turėtų nustatyti 
veiklos rodiklius, kurie būtų susieti su 
projektų vystymosi aspektais ir jų 
rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma formuluotė, kuria siekiama sustiprinti EIB suderinimą su ES vystymosi politika ir 
su Paryžiaus deklaracijos 12 rodiklių, skirtų nustatyti šalių donorų progresą, susijusį su 
pagalbos veiksmingumu.
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Pakeitimas 52
George Sabin Cutaş

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) EIB teikiama parama iki 2015 m. 
turi būti įgyvendinti Tūkstantmečio 
vystymosi tikslai visuose regionuose, 
kuriuose vykdo veiklą. 

Or. en

Pakeitimas 53
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) EIB veikla partnerystės šalyse turėtų 
būti vykdoma įgyvendinant Europos 
kaimynystės politiką, pagal kurią ES siekia 
plėtoti ypatingus santykius su 
kaimyninėmis šalimis, siekdama sukurti ES 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimu grindžiami 
santykiai. Šiems tikslams pasiekti, ES ir jos 
partneriai įgyvendina suderintus dvišalius 
veiksmų planus, kuriuose nustatyti 
prioritetai, įskaitant dėl politinių ir 
saugumo klausimų, prekybos ir 
ekonominių reikalų, aplinkosaugos 
klausimų bei transporto ir energetikos 
tinklų integravimo. Viduržemio jūros šalių 
sąjunga, Rytų partnerystė ir Juodosios 
jūros sinergija yra daugiašalės ir regioninės 
iniciatyvos, papildančios Europos 
kaimynystės politiką; jomis siekiama 
skatinti ES ir atitinkamos kaimyninių šalių 
partnerių, kurioms iškyla bendri uždaviniai 
ir (arba) su kuriomis yra bendra geografinė 

(16) EIB veikla partnerystės šalyse turėtų 
būti vykdoma įgyvendinant Europos 
kaimynystės politiką, pagal kurią ES siekia 
plėtoti ypatingus santykius su 
kaimyninėmis šalimis, siekdama sukurti ES 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimu grindžiami 
santykiai. Šiems tikslams pasiekti, ES ir jos 
partneriai įgyvendina suderintus dvišalius 
veiksmų planus, kuriuose nustatyti 
prioritetai, įskaitant dėl politinių ir 
saugumo klausimų, prekybos ir 
ekonominių reikalų, aplinkosaugos 
klausimų bei transporto ir energetikos 
tinklų integravimo, tokių kaip Nabucco 
dujotiekio projektas, kuris ES yra ypač 
svarbus. Viduržemio jūros šalių sąjunga, 
Rytų partnerystė ir Juodosios jūros 
sinergija yra daugiašalės ir regioninės 
iniciatyvos, papildančios Europos 
kaimynystės politiką; jomis siekiama 
skatinti ES ir atitinkamos kaimyninių šalių 
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aplinka, grupės bendradarbiavimą. 
Viduržemio jūros šalių sąjunga remia 
geresnį socialinį ir ekonominį vystymąsi, 
solidarumą, regioninę integraciją, tvarų 
vystymąsi ir žinių gilinimą, akcentuojant 
poreikį stiprinti finansinį bendradarbiavimą
įgyvendinant regioninius ir tarpvalstybinius 
projektus. Rytų partneryste siekiama 
sudaryti būtinas sąlygas ES ir Rytų 
partnerystės šalių politinei asociacijai ir 
tolesnei ekonominei integracijai 
paspartinti. Rusijos Federacijos ir ES 
plataus masto Strateginė partnerystė 
vykdoma atskirai nuo Europos 
kaimynystės politikos ir numato bendras 
erdves bei veiksmų planus. Ją daugiašaliu 
lygiu papildo Šiaurės dimensijos 
iniciatyva, numatanti ES, Rusijos, 
Norvegijos ir Islandijos bendradarbiavimą. 

partnerių, kurioms iškyla bendri uždaviniai 
ir (arba) su kuriomis yra bendra geografinė 
aplinka, grupės bendradarbiavimą. 
Viduržemio jūros šalių sąjunga remia 
geresnį socialinį ir ekonominį vystymąsi, 
solidarumą, regioninę integraciją, tvarų 
vystymąsi ir žinių gilinimą, akcentuojant 
poreikį stiprinti finansinį bendradarbiavimą 
įgyvendinant regioninius ir tarpvalstybinius 
projektus. Rytų partneryste siekiama 
sudaryti būtinas sąlygas ES ir Rytų 
partnerystės šalių politinei asociacijai ir 
tolesnei ekonominei integracijai 
paspartinti. Rusijos Federacijos ir ES 
plataus masto Strateginė partnerystė 
vykdoma atskirai nuo Europos 
kaimynystės politikos ir numato bendras 
erdves bei veiksmų planus. Ją daugiašaliu 
lygiu papildo Šiaurės dimensijos 
iniciatyva, numatanti ES, Rusijos, 
Norvegijos ir Islandijos bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 54
Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) EIB veikla partnerystės šalyse turėtų 
būti vykdoma įgyvendinant Europos 
kaimynystės politiką, pagal kurią ES siekia 
plėtoti ypatingus santykius su 
kaimyninėmis šalimis, siekdama sukurti ES 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimu grindžiami 
santykiai. Šiems tikslams pasiekti, ES ir jos 
partneriai įgyvendina suderintus dvišalius 
veiksmų planus, kuriuose nustatyti 
prioritetai, įskaitant dėl politinių ir 
saugumo klausimų, prekybos ir 
ekonominių reikalų, aplinkosaugos 

(16) EIB veikla partnerystės šalyse turėtų 
būti vykdoma įgyvendinant Europos 
kaimynystės politiką, pagal kurią ES siekia 
plėtoti ypatingus santykius su 
kaimyninėmis šalimis, siekdama sukurti ES 
vertybėmis grindžiamą gerovės ir geros 
kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir 
taikūs bendradarbiavimu grindžiami 
santykiai. Šiems tikslams pasiekti, ES ir jos 
partneriai įgyvendina suderintus dvišalius 
veiksmų planus, kuriuose nustatyti 
prioritetai, įskaitant dėl politinių ir 
saugumo klausimų, prekybos ir 
ekonominių reikalų, aplinkosaugos ir 
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klausimų bei transporto ir energetikos 
tinklų integravimo. Viduržemio jūros šalių 
sąjunga, Rytų partnerystė ir Juodosios 
jūros sinergija yra daugiašalės ir regioninės 
iniciatyvos, papildančios Europos 
kaimynystės politiką; jomis siekiama 
skatinti ES ir atitinkamos kaimyninių šalių 
partnerių, kurioms iškyla bendri uždaviniai 
ir (arba) su kuriomis yra bendra geografinė 
aplinka, grupės bendradarbiavimą. 
Viduržemio jūros šalių sąjunga remia 
geresnį socialinį ir ekonominį vystymąsi, 
solidarumą, regioninę integraciją, tvarų 
vystymąsi ir žinių gilinimą, akcentuojant 
poreikį stiprinti finansinį bendradarbiavimą 
įgyvendinant regioninius ir tarpvalstybinius 
projektus. Rytų partneryste siekiama 
sudaryti būtinas sąlygas ES ir Rytų 
partnerystės šalių politinei asociacijai ir 
tolesnei ekonominei integracijai 
paspartinti. Rusijos Federacijos ir ES 
plataus masto Strateginė partnerystė 
vykdoma atskirai nuo Europos 
kaimynystės politikos ir numato bendras 
erdves bei veiksmų planus. Ją daugiašaliu 
lygiu papildo Šiaurės dimensijos 
iniciatyva, numatanti ES, Rusijos, 
Norvegijos ir Islandijos bendradarbiavimą. 

socialinių klausimų bei transporto ir 
energetikos tinklų integravimo. 
Viduržemio jūros šalių sąjunga, Rytų 
partnerystė ir Juodosios jūros sinergija yra 
daugiašalės ir regioninės iniciatyvos, 
papildančios Europos kaimynystės politiką; 
jomis siekiama skatinti ES ir atitinkamos 
kaimyninių šalių partnerių, kurioms iškyla 
bendri uždaviniai ir (arba) su kuriomis yra 
bendra geografinė aplinka, grupės 
bendradarbiavimą. Viduržemio jūros šalių 
sąjunga remia geresnį socialinį ir 
ekonominį vystymąsi, solidarumą, 
regioninę integraciją, tvarų vystymąsi ir 
žinių gilinimą, akcentuojant poreikį 
stiprinti finansinį bendradarbiavimą 
įgyvendinant regioninius ir tarpvalstybinius 
projektus bei remiant MVĮ. Rytų 
partneryste siekiama sudaryti būtinas 
sąlygas ES ir Rytų partnerystės šalių 
politinei asociacijai ir tolesnei ekonominei 
integracijai paspartinti. Rusijos Federacijos 
ir ES plataus masto Strateginė partnerystė 
vykdoma atskirai nuo Europos 
kaimynystės politikos ir numato bendras 
erdves bei veiksmų planus. Ją daugiašaliu 
lygiu papildo Šiaurės dimensijos 
iniciatyva, numatanti ES, Rusijos, 
Norvegijos ir Islandijos bendradarbiavimą.

Or. fr

Pakeitimas 55
Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) EIB turėtų vykdyti aktyvią veiklą 
Azijoje − tiek dinamiškose augančios 
ekonomikos, tiek ir neturtingiausiose 
šalyse. Šiame įvairialypiame regione ES 
stiprina strateginę partnerystę su Kinija ir 
Indija, vyksta derybos dėl naujos 

(18) EIB turėtų vykdyti aktyvią veiklą 
Azijoje − tiek dinamiškose augančios 
ekonomikos, tiek ir neturtingiausiose 
šalyse. Šiame įvairialypiame regione ES 
stiprina strateginę partnerystę su Kinija ir 
Indija, vyksta derybos dėl naujos 
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partnerystės ir laisvosios prekybos sutarčių 
su Pietryčių Azijos šalimis. Tuo pat metu 
vystomasis bendradarbiavimas išlieka 
vienu iš ES ir Azijos partnerystės 
prioritetų: ES Azijos regiono vystymosi 
strategija siekiama panaikinti skurdą 
remiant plataus masto tvarų ekonominį 
augimą, skatinant prekybai ir integracijai 
regione palankią aplinką ir sąlygas, 
stiprinant valdymą, didinant politinį ir 
socialinį stabilumą bei remiant 2015 m. 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų siekimą. 
Kuriama bendra politika tokiems 
uždaviniams, kaip antai kova su klimato 
kaita, darnus vystymasis, saugumas ir 
stabilumas, valdymas ir žmogaus teisės, 
taip pat gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių prevencija ir reagavimas, spręsti.

partnerystės ir laisvosios prekybos sutarčių 
su Pietryčių Azijos šalimis. Be to, vykdant 
šias derybas turėtų būti atsižvelgta į 
abipusiškumo principą ir socialinio, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos dempingo 
riziką. Tuo pat metu vystomasis 
bendradarbiavimas išlieka vienu iš ES ir 
Azijos partnerystės prioritetų: ES Azijos 
regiono vystymosi strategija siekiama 
panaikinti skurdą remiant plataus masto 
tvarų ekonominį augimą, skatinant 
prekybai ir integracijai regione palankią 
aplinką ir sąlygas, stiprinant valdymą, 
didinant politinį ir socialinį stabilumą bei 
remiant 2015 m. Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų siekimą. Kuriama bendra politika 
tokiems uždaviniams, kaip antai kova su 
klimato kaita, darnus vystymasis, 
saugumas ir stabilumas, valdymas ir 
žmogaus teisės, taip pat gaivalinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių prevencija ir 
reagavimas, spręsti.

Or. fr

Pakeitimas 56
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisija turėtų išnagrinėti „ES 
bendradarbiavimo ir vystymo platformos“ 
rengimą siekdama optimizuoti dotacijų bei 
paskolų išorės regionuose derinimo 
mechanizmų veikimą. Atlikdama šį 
nagrinėjimą, Komisija turėtų konsultuotis 
su EIB bei kitomis Europos daugiašalėmis 
ir dvišalėmis finansų institucijomis. Tokia 
platforma ir toliau skatintų abipusio 
pasitikėjimo susitarimus, grindžiamus 
sąlyginiu skirtingų institucijų pranašumu, 
tuo pat metu nepažeidžiant ES institucijų 
vaidmens ir prerogatyvų įgyvendinant ES 

(25) Komisija turėtų išnagrinėti „ES 
bendradarbiavimo ir vystymo platformos“ 
rengimą siekdama optimizuoti dotacijų bei 
paskolų išorės regionuose derinimo 
mechanizmų veikimą. Atlikdama šį 
nagrinėjimą, Komisija turėtų konsultuotis 
su EIB bei kitomis Europos daugiašalėmis 
ir dvišalėmis finansų institucijomis, 
Europos Parlamentu ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis. Tokia 
platforma ir toliau skatintų abipusio 
pasitikėjimo susitarimus, grindžiamus 
sąlyginiu skirtingų institucijų pranašumu, 
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biudžetą ir EIB paskolas. tuo pat metu nepažeidžiant ES institucijų 
vaidmens ir prerogatyvų įgyvendinant ES 
biudžetą ir EIB paskolas.

Or. en

Pakeitimas 57
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EIB finansinių operacijų, vykdomų 
EIB taikant Sąjungos garantijas 
besivystančiose šalyse pagrindinis tikslas 
yra sumažinti, o ilgainiui ir panaikinti 
skurdą. EIB finansinės operacijos, 
vykdomos taikant Sąjungos garantijas 
EIB trečiosiose šalyse, kitose nei 
besivystančios šalys, yra suderintos su 
Sąjungos vystymosi politika ir turi būti 
vykdomos laikantis išorinių veiksmų 
principų bei tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi dvejopą teisinį pagrindą, SESV 209 ir 212 straipsnius siekiant išvengti 
tolesnių prieš Europos Teisingumo Teismą nukreiptų teisinių veiksmų (Europos Teisingumo 
Teismas byloje Nr. C-155/07 Parlamentas prieš Tarybą, 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimas).

Pakeitimas 58
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klimato kaitos įgaliojimas apima EIB 
finansavimo operacijas visose šalyse, 
išvardytose šiame sprendime, kai tokiomis 

4. Klimato kaitos įgaliojimas apima EIB 
finansavimo operacijas visose šalyse, 
išvardytose šiame sprendime, kai tokiomis 
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EIB finansavimo operacijomis remiamas 
pagrindinis ES politikos tikslas – kovoti su 
klimato kaita remiant klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
projektus, prisidedančius prie bendro
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos tikslo, visų pirma vengiant 
arba mažinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą atsinaujinančios energijos, 
energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus 
transporto srityse arba didinant 
pažeidžiamų šalių, sektorių ir 
bendruomenių atsparumą neigiamam 
klimato kaitos poveikiui. Klimato kaitos 
įgaliojimas įgyvendinamas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija, kai 
įmanoma ir tam tikrais atvejais EIB 
finansavimą derinant su ES biudžeto 
lėšomis.

EIB finansavimo operacijomis remiamas 
pagrindinis ES politikos tikslas – kovoti su 
klimato kaita remiant šalis, taikančias 
klimato kaitos susitarimus pagal Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvenciją, visų pirma vengiant arba 
mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą atsinaujinančios energijos, 
energijos vartojimo efektyvumo ir tvaraus 
transporto srityse arba didinant 
pažeidžiamų šalių, sektorių ir 
bendruomenių atsparumą neigiamam 
klimato kaitos poveikiui. Klimato kaitos 
įgaliojimas įgyvendinamas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija, kai 
įmanoma ir tam tikrais atvejais EIB 
finansavimą derinant su ES biudžeto 
lėšomis. Į neprivalomą įgaliojimą nebus 
žiūrima kaip į ES ir valstybių narių įnašą 
į greitai pradedamus vykdyti 
finansavimus, patvirtintus 2009 m. 
Kopenhagoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos metu. 
Projektams, kuriais nustatomi anglies 
dioksido kreditai, pagal papildomą 
įgaliojimą neskiriama parama.

Or. en

Pagrindimas

Į EIB skolas neturėtų būti žiūrima kaip į ES įnašą, kuriuo siekiama laikytis pažadų, duotų 
Kopenhagoje. Reikia būtinai anuliuoti dvigubą skaičiavimą atsižvelgiant į projektus, kuriais 
nustatomi anglies dioksido kreditai.

Pakeitimas 59
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekdamas padidinti klimato kaitos 
sušvelninimo poveikį EIB apibrėžia 
„švarių technologijų“ kriterijus, kuriuos 
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turi atitikti projektai siekiant gauti 
finansavimą pagal klimato kaitos 
įgaliojimą.  Kriterijai daugiausiai 
orientuojami į energijos vartojimo 
efektyvumą ir mažą išmetamų teršalų 
kiekį, tvarų energijos tiekimą, išskyrus 
paramą bet kokioms branduolinio ir 
iškastinio kuro pagrindo energijos tiekimo 
technologijoms. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kiek galima labiau padidinti klimato kaitos sušvelninimo poveikį yra labai svarbu, 
kad EIB pateiktų atitinkamus kriterijus, kuriais apibrėžiamos „švarios technologijos“.  
Klimatui skirtas finansavimas turėtų būti orientuojamas į energijos veiksmingumą ir tikrą 
atsinaujinančią energiją. 

Pakeitimas 60
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) klimato kaitos švelninimas ir 
prisitaikymas prie jos, kaip apibrėžta
2 straipsnio 4 dalyje,

(a) klimato kaitos projektai, kuriuos 
taikant prisidedama prie šalių 
įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvenciją ir 
kurie atitinka kriterijus, susijusius su 
„švariomis technologijomis“ pagal
2 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Klimatui skirtas finansavimas turėtų būti orientuojamas į energijos veiksmingumą ir tikrą 
atsinaujinančią energiją. 
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Pakeitimas 61
George Sabin Cutaş

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EIB palaipsniui plečia veiklą 
socialiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugos ir švietimo 
sektoriuose.

3. EIB plečia veiklą socialiniuose 
sektoriuose, siekiant Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 62
Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EIB palaipsniui plečia veiklą 
socialiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriuose.

3. EIB palaipsniui plečia veiklą 
socialiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriuose;
taip pat stiprina vietos valdžios institucijų 
pajėgumą ir veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Geras valdymas yra labai svarbus vystant ekonomiką; į bendrą išorės EIB įgaliojimą turėtų 
būti įtrauktas vietos valdžios institucijų pajėgumo stiprinimas.

Pakeitimas 63
Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EIB palaipsniui plečia veiklą 3. EIB palaipsniui plečia veiklą 



AM\833812LT.doc 17/20 PE450.645v01-00

LT

socialiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriuose.

socialiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriuose 
ir kovoja su skurdu.

Or. fr

Pakeitimas 64
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
 5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIB finansavimo operacijų atitikties ES 
išorės politikos tikslams stebėsena 
vykdoma pagal 10 straipsnį.

2. EIB finansavimo operacijų atitikties ES 
išorės politikos tikslams stebėsena 
vykdoma pagal 10 straipsnį. EIB nustato 
veiksmingumo rodiklius, susijusius su 
vystymusi, aplinkos apsauga, 
finansuojamų projektų žmogaus teisių 
aspektais, taip pat susijusius su rodikliais, 
dėl pagalbos veiksmingumo, nustatytais 
pagal Paryžiaus deklaraciją siekiant 
palengvinti stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma formuluotė, kuria siekiama sustiprinti EIB suderinimą su ES vystymosi politika ir 
su Paryžiaus deklaracijos 12 rodiklių, skirtų nustatyti šalių donorų progresą, susijusį su 
pagalbos veiksmingumu.

Pakeitimas 65
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
 6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIB atlieka išsamų projektų, kuriems 
suteikiama ES garantija, su vystymusi 
susijusių aspektų patikrinimą. EIB 
taisyklės ir procedūros apima būtinas 

1. EIB atlieka išsamų, taip pat susijusį su 
vietos lygmens viešosiomis 
konsultacijomis, projektų, kuriems 
suteikiama ES garantija, su vystymusi 
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nuostatos dėl projektų aplinkosauginio ir 
socialinio poveikio ir aspektų, susijusių su 
žmogaus teisėmis, įvertinimo siekiant 
užtikrinti, kad pagal šį sprendimą būtų 
remiami tik ekonominiu, finansiniu, 
aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu 
tvarūs projektai. 

susijusių aspektų, įskaitant finansinių 
tarpininkų atitinkama forma teikiamų 
paskolų, patikrinimą prieš pastvirtinant 
projektą.  EIB taisyklės ir procedūros 
apima būtinas nuostatos dėl projektų 
aplinkosauginio ir socialinio poveikio ir 
aspektų, susijusių su žmogaus teisėmis, 
įvertinimo siekiant užtikrinti, kad pagal šį 
sprendimą būtų remiami tik ekonominiu, 
finansiniu, aplinkosauginiu ir socialiniu 
požiūriu tvarūs projektai. 

Or. en

Pakeitimas 66
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
 6 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be su vystymusi susijusių aspektų ex-
ante vertinimo, EIB turėtų stiprinti 
stebėseną projekto įgyvendinimo metu, 
įskaitant projekto poveikį vystymuisi.

2. Be su vystymusi susijusių aspektų ex-
ante vertinimo, EIB turėtų vykdyti išsamią 
stebėseną projekto įgyvendinimo metu, 
įskaitant projekto poveikį vystymuisi, 
aplinkos apsaugai ir žmogaus teisėms. Į 
stebėseną turi įeiti finansinių tarpininkų 
pasiekimai. Visuomenė turi būti nuolat 
informuojama apie stebėsenos rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 67
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl sprendimo
8a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis 
Visuomenės dalyvavimas ir informacijos 
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atskleidimas
1. EIB kartu su projekto rengėju aktyviai 
dalyvauja organizuojant viešąsias 
konsultacijas dėl vystymosi, projekto 
aplinkos apsaugos ir socialinių aspektų. 
EIB nustato, kokiai visuomenei turėjo 
poveikio EIB finansuojamas projektas. 
EIB turi užtikrinti, kad vietos gyventojai 
yra informuoti apie visus svarbiausius 
klausimus, susijusius su EIB laiku 
atliekamomis operacijomis. Nustatomi 
atitinkami skundų mechanizmai, 
prieinami įgyvendinant EIB operacijas.

2. EIB elektroniniu būdu ar per registrą 
bei vadovaudamasis taisyklėmis tiesiogiai 
pateikia visuomenei dokumentus, 
susijusius su projektais, už kuriuos EIB 
suteikiama ES garantija. Skelbtina ir 
platintina informacija atitinkamai 
atnaujinama ir ją sudaro:

-Projekto aprašymas ir santrauka;

-Projektų įvertinimo ataskaitos (projekto 
poveikio įvertinimas, susijęs su aplinkos 
apsauga, visuomėne, žmogaus teisėmis ir 
vystymusi);

-Įsipareigojimai ir sąlygos dėl projekto 
aspektų, susijusių su aplinkos apsauga, 
vystymusi ir žmogaus teisėmis;

-Stebėsenos ataskaitos dėl projektų 
aspektų, susijusių su vystymusi, aplinkos 
apsauga ir visuomėne;

Ex-post vertinimo ataskaitos dėl projektų 
indėlio į ekonomikos vystymąsi, skurdo 
panaikinimą, aplinkos apsaugą ir 
žmogaus teisių stiprinimą. 

Or. en
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Pakeitimas 68
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, EIB teikia Komisijai EIB 
finansavimo operacijų, vykdytų pagal šį 
sprendimą, projekto, sektoriaus, šalies ir 
regiono lygiu bei ES išorės politikos ir 
strateginių tikslų įgyvendinimo, įskaitant 
bendradarbiavimą su Komisija, kitomis 
tarptautinėmis finansų institucijomis ir 
dvišalėmis institucijomis, metines 
ataskaitas.

2. Taikant 1 dalį, EIB teikia Komisijai EIB 
finansavimo operacijų, vykdytų pagal šį 
sprendimą, projekto, sektoriaus, šalies ir 
regiono lygiu bei ES išorės politikos ir 
strateginių tikslų įgyvendinimo, įskaitant 
bendradarbiavimą su Komisija, kitomis 
tarptautinėmis finansų institucijomis ir 
dvišalėmis institucijomis, metines 
ataskaitas. Bet koks EIB ir kitų 
tarptautinių finansų institucijų ar dvišalių 
institucijų susitarimas, susijęs su 
finansinėmis operacijomis pagal šį 
sprendimą, turi būti pranešamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai kaip Komisijos 
metinių ataskaitų, nurodytų šio sprendimo 
10 straipsnyje, dalis.

Or. en

Pakeitimas 69
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki 2014 m. spalio 31 d. pateikia 
šio sprendimo taikymo galutinę ataskaitą.

Komisija iki 2014 m. spalio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
sprendimo taikymo galutinę ataskaitą.

Or. en


