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Pakeitimas 1
Peter Skinner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. nurodo, kad Europos finansinių 
priemonių ir bendro finansavimo programų 
įvairovė kelia painiavą ir netikrumą 
viešiesiems ir privatiems subjektams, 
norintiems jomis pasinaudoti; todėl prašo, 
kad jos būtų racionalizuotos ir 
koordinuojamos siekiant sudaryti 
palankias sąlygas jomis veiksmingai 
naudotis vientisoje ir darnioje sistemoje, 
kuriai priskirtini ir struktūriniai fondai;

1. nurodo, kad Europos finansinių 
priemonių ir bendro finansavimo programų 
įvairovė kelia painiavą ir netikrumą 
viešiesiems ir privatiems subjektams, 
norintiems jomis pasinaudoti; prašo atlikti 
peržiūrą, per kurią būtų nustatomi 
veiksmingiausi išmokų mokėjimo 
pareiškėjams būdai, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas šiomis priemonėmis ir 
struktūriniais fondais veiksmingai 
naudotis vientisoje ir darnioje sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 2
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. nurodo, kad Europos finansinių 
priemonių ir bendro finansavimo programų 
įvairovė kelia painiavą ir netikrumą 
viešiesiems ir privatiems subjektams, 
norintiems jomis pasinaudoti; todėl prašo, 
kad jos būtų racionalizuotos ir 
koordinuojamos siekiant sudaryti palankias 
sąlygas jomis veiksmingai naudotis 
vientisoje ir darnioje sistemoje, kuriai 
priskirtini ir struktūriniai fondai;

1. nurodo, kad Europos finansinių 
priemonių ir bendro finansavimo programų 
įvairovė kelia painiavą ir netikrumą 
viešiesiems ir privatiems subjektams, 
norintiems jomis pasinaudoti; todėl prašo, 
kad jos būtų racionalizuotos ir 
koordinuojamos siekiant sudaryti palankias 
sąlygas jomis veiksmingai naudotis 
vientisoje ir darnioje sistemoje, kuriai 
priskirtini ir struktūriniai fondai; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
sumanymą grupuoti įvairias politikos 
krypčių priemones, kaip antai Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė, siekiant 
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sukurti bendrą priemonę ir pasinaudoti 
tarpsektorine sąveika; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama 
tarpsektoriniams projektams, pvz., 
pažangiesiems elektros energijos 
tinklams, o konkretus finansavimas būtų 
skiriamas siekiant visapusiškai 
pasinaudoti įvairiuose sektoriuose
taikomos finansinės priemonės teikiamais 
pranašumais;

Or. en

Pakeitimas 3
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. visapusiškai remia Komisijos 
vertinimą, kad šios naujoviškos finansinės 
priemonės, skatindamos investicijas, 
susijusias su efektyvesniu energijos 
vartojimu, atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais ir susijusia infrastruktūra, gali 
padėti kurti klimato kaitos poveikiui 
atsparią ekonomiką ir visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 4
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam 
tikrų energetikos sektoriuje jau taikomų 
finansinių priemonių, kaip antai Europos 

2. pažymi, kad fondo „Marguerite“ lėšomis 
iki šiol finansuota gana mažai projektų,
prašo Komisijos dirbti siekiant pagerinti 
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energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir 
fondo „Marguerite“, rezultatai yra 
prastesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo 
„Marguerite“ lėšomis iki šiol finansuota 
gana mažai projektų, o Europos 
energetikos efektyvumo fondo veikla 
skiriama tiems, kas nori pasinaudoti 
panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 
įprastinėje rinkoje finansavimo 
sąlygomis; mano, kad nustatant būsimas 
finansines priemones turėtų būti 
atsižvelgiama į šią toli gražu ne teigiamą 
patirtį;

šio fondo veiklą, mano, kad nustatant 
būsimas finansines priemones turėtų būti 
atsižvelgiama į šią toli gražu ne teigiamą 
patirtį, siekiant kuo labiau paspartinti 
finansinių priemonių praktinį taikymą;

Or. it

Pakeitimas 5
Peter Skinner

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam tikrų
energetikos sektoriuje jau taikomų 
finansinių priemonių, kaip antai Europos 
energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir 
fondo „Marguerite“, rezultatai yra 
prastesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo
„Marguerite“ lėšomis iki šiol finansuota 
gana mažai projektų, o Europos 
energetikos efektyvumo fondo veikla 
skiriama tiems, kas nori pasinaudoti 
panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 
įprastinėje rinkoje finansavimo 
sąlygomis; mano, kad nustatant būsimas 
finansines priemones turėtų būti 
atsižvelgiama į šią toli gražu ne teigiamą 
patirtį;

2. nurodo, kad tam tikros energetikos 
sektoriuje jau taikomos finansinės 
priemonės, kaip antai Europos energetikos 
efektyvumo fondas (EEEF) ir fondas
„Marguerite“, nebuvo itin sėkmingos, 
atsižvelgiant į finansuotų projektų 
skaičių; mano, kad nustatant būsimas 
finansines priemones į tai turėtų būti 
atsižvelgiama vertinant, kaip būtų galima 
išplėsti šios rūšies finansavimo aprėptį; 

Or. en
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Pakeitimas 6
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam tikrų 
energetikos sektoriuje jau taikomų 
finansinių priemonių, kaip antai Europos 
energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir 
fondo „Marguerite“, rezultatai yra 
prastesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo 
„Marguerite“ lėšomis iki šiol finansuota 
gana mažai projektų, o Europos 
energetikos efektyvumo fondo veikla 
skiriama tiems, kas nori pasinaudoti 
panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 
įprastinėje rinkoje finansavimo sąlygomis; 
mano, kad nustatant būsimas finansines 
priemones turėtų būti atsižvelgiama į šią 
toli gražu ne teigiamą patirtį;

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam tikrų 
energetikos sektoriuje jau taikomų 
finansinių priemonių, kaip antai Europos 
energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir 
fondo „Marguerite“, rezultatai yra
mažesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo 
„Marguerite“ lėšomis iki šiol finansuota 
gana mažai projektų, o Europos 
energetikos efektyvumo fondo veikla 
skiriama tiems, kas nori pasinaudoti 
panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 
įprastinėje rinkoje finansavimo sąlygomis; 
todėl mano, kad šios finansinės priemonės
turėtų būti pritaikytos, kad iš tikrųjų taptų 
patraukliomis finansinėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 7
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam tikrų 
energetikos sektoriuje jau taikomų 
finansinių priemonių, kaip antai Europos 
energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir 
fondo „Marguerite“, rezultatai yra 
prastesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo 
„Marguerite“ lėšomis iki šiol finansuota 
gana mažai projektų, o Europos 
energetikos efektyvumo fondo veikla 
skiriama tiems, kas nori pasinaudoti 
panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam tikrų 
energetikos sektoriuje jau taikomų 
finansinių priemonių, kaip antai Europos 
energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir 
fondo „Marguerite“, rezultatai yra 
prastesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo 
„Marguerite“ lėšomis iki šiol finansuota 
gana mažai projektų, o Europos 
energetikos efektyvumo fondo veikla 
skiriama tiems, kas nori pasinaudoti 
panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 
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įprastinėje rinkoje finansavimo sąlygomis; 
mano, kad nustatant būsimas finansines 
priemones turėtų būti atsižvelgiama į šią 
toli gražu ne teigiamą patirtį;

įprastinėje rinkoje finansavimo sąlygomis; 
todėl laikosi nuomonės, kad fondams 
reikėtų skirti papildomų išteklių, kad jais 
pasinaudoti galėtų daugiau gavėjų, o 
galutinis produktas būtų 
konkurencingesnis;

Or. en

Pakeitimas 8
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad nors Energetikos 
efektyvumo fondas laikomas finansavimo 
priemone, Komisija jo skiriamas lėšas 
laiko subsidijomis, todėl tas pats subjektas 
negali gauti ir šio fondo, ir struktūrinių 
fondų paramos; todėl pabrėžia, jog būtina 
ateityje užtikrinti, kad naujosios finansinės 
priemonės būtų suderinamos su 
struktūriniais fondais ir kitomis Europos 
Sąjungos naudojamomis subsidijavimo 
priemonėmis;

3. turi omenyje, kad Energetikos 
efektyvumo fondas (EEEF) 
pageidaujantiems gauti finansavimą jį 
suteikia panašiomis, jeigu ne 
prastesnėmis sąlygomis kaip įprastinėje 
rinkoje; apgailestauja, kad nors fondas
laikomas finansavimo priemone, Komisija 
jo skiriamas lėšas laiko subsidijomis, todėl 
tas pats subjektas negali gauti ir šio fondo, 
ir struktūrinių fondų paramos; todėl 
pabrėžia, jog būtina ateityje užtikrinti, kad 
naujosios finansinės priemonės būtų 
suderinamos su struktūriniais fondais ir 
kitomis Europos Sąjungos naudojamomis 
subsidijavimo priemonėmis;

Or. it

Pakeitimas 9
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad nors Energetikos 
efektyvumo fondas laikomas finansavimo 
priemone, Komisija jo skiriamas lėšas 
laiko subsidijomis, todėl tas pats subjektas 
negali gauti ir šio fondo, ir struktūrinių 
fondų paramos; todėl pabrėžia, jog būtina 
ateityje užtikrinti, kad naujosios
finansinės priemonės būtų suderinamos
su struktūriniais fondais ir kitomis Europos 
Sąjungos naudojamomis subsidijavimo 
priemonėmis;

3. apgailestauja, kad nors Energetikos 
efektyvumo fondas laikomas finansavimo 
priemone, Komisija jo skiriamas lėšas 
laiko subsidijomis, todėl tas pats subjektas 
negali gauti ir šio fondo, ir struktūrinių 
fondų paramos; todėl pabrėžia, jog būtina 
ateityje užtikrinti, kad šis fondas taptų 
apyvartiniu fondu, suteikiančiu tikras 
galimybes tiesiogiai ar netiesiogiai per 
finansų įstaigas investuoti į mažesnius 
efektyvaus energijos vartojimo ir 
atsinaujinančiosios energijos projektus ir 
būtų suderinamas su struktūriniais fondais 
ir kitomis Europos Sąjungos 
naudojamomis subsidijavimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 10
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad nors Energetikos 
efektyvumo fondas laikomas finansavimo 
priemone, Komisija jo skiriamas lėšas 
laiko subsidijomis, todėl tas pats subjektas 
negali gauti ir šio fondo, ir struktūrinių 
fondų paramos; todėl pabrėžia, jog būtina 
ateityje užtikrinti, kad naujosios 
finansinės priemonės būtų suderinamos 
su struktūriniais fondais ir kitomis 
Europos Sąjungos naudojamomis 
subsidijavimo priemonėmis;

3. apgailestauja, kad nors Energetikos 
efektyvumo fondas laikomas finansavimo 
priemone, Komisija jo skiriamas lėšas 
laiko subsidijomis, todėl tas pats subjektas 
negali gauti ir šio fondo, ir struktūrinių 
fondų paramos;

Or. en
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Pakeitimas 11
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad finansinėms priemonėms 
tinkamai veikiant efektyvaus energijos 
vartojimo srityje bus greitai gaunama 
rezultatų, t. y. kuriamos darbo vietos, nes 
šioms priemonėms nereikia tiek 
biurokratijos kaip tam tikriems transporto 
ir energetikos infrastruktūros projektams;

Or. en

Pakeitimas 12
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad pajamos, susijusios su 
bet kokia naujoviška ES lygmeniu 
koordinuojama klimato kaitos mokesčių 
forma, turėtų būti skiriamos moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai bei 
priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti 
išmetamą anglies dioksido kiekį, skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir gerinti 
energetikos infrastruktūrą ES, finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 13
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. kad būtų įgyvendinti Sąjungos 
politiniai tikslai, visų pirma susiję su 
energijos vartojimo efektyvumo didinimu, 
ragina Komisiją parengti ir paskelbti 
rekomendacijas bei gaires dėl visų 
Europos Sąjungos fondų ir naujoviškų 
finansinių priemonių, kurios gali būti 
naudojamos didinant energijos vartojimo 
efektyvumą;

Or. ro

Pakeitimas 14
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad 
reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti 
COSME programai taikomą maksimalią 
paskolų garantijų priemonės (angl. Loan 
Guarantee Facility) ribinę vertę (150 000 
EUR), tiksliau įvertinus Europos MVĮ 
kreditavimo poreikius;

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“;

Or. en

Pakeitimas 15
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad 
reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti 
COSME programai taikomą maksimalią 
paskolų garantijų priemonės (angl. Loan 
Guarantee Facility) ribinę vertę (150 
000 EUR), tiksliau įvertinus Europos MVĮ 
kreditavimo poreikius;

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad 
reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti 
COSME programai taikomą maksimalią 
paskolų garantijų priemonės (angl. Loan 
Guarantee Facility) ribinę vertę 
(150 000 EUR), tiksliau įvertinus Europos 
MVĮ kreditavimo poreikius; mano, kad 
ribinė vertė neturėtų būti didinama 
mažinant šios priemonės pranašumais 
besinaudojančių MVĮ skaičių, todėl prašo 
padidinti paskolų garantijų priemonės 
ribinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 16
Peter Skinner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad 
reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti 
COSME programai taikomą maksimalią 
paskolų garantijų priemonės (angl. Loan 
Guarantee Facility) ribinę vertę 
(150 000 EUR), tiksliau įvertinus Europos 
MVĮ kreditavimo poreikius;

4. mano, kad daugiau dėmesio reikėtų 
skirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms
(MVĮ) remti taikant dalies kapitalo 
valdymo ir skolos priemones, numatytas 
programose COSME ir „Horizontas 2020“; 
vis dėlto mano, kad reikėtų apsvarstyti 
galimybę padidinti COSME programai 
taikomą maksimalią paskolų garantijų 
priemonės (angl. Loan Guarantee Facility) 
ribinę vertę (150 000 EUR), tiksliau 
įvertinus Europos MVĮ kreditavimo 
poreikius;

Or. en
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Pakeitimas 17
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad 
reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti 
COSME programai taikomą maksimalią 
paskolų garantijų priemonės (angl. Loan 
Guarantee Facility) ribinę vertę 
(150 000 EUR), tiksliau įvertinus Europos 
MVĮ kreditavimo poreikius;

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant 
dalies kapitalo valdymo ir skolos 
priemones, numatytas programose COSME 
ir „Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad 
reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti 
COSME programai taikomą maksimalią 
paskolų garantijų priemonės (angl. Loan 
Guarantee Facility) ribinę vertę 
(150 000 EUR), tiksliau įvertinus Europos 
MVĮ kreditavimo poreikius, taip pat 
padidinti bendras pagal šią priemonę 
numatytas lėšas;

Or. en

Pakeitimas 18
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad Komisija turėtų išnagrinėti, 
kaip būtų galima tobulinti Europos 
kvazinuosavo kapitalo rinką, visų pirma 
skiriant tarpinį finansavimą; 
rekomenduoja Komisijai ištirti, kaip būtų 
galima stiprinti EIF tarpinę ekonomikos 
augimo skatinimo priemonę ir kaip būtų 
galima nagrinėti naujus tarpinius 
produktus, pvz., tarpinio pobūdžio paskolų 
garantiją; be to, rekomenduoja teikti 
finansinių priemonių duomenis ir analizę, 
siekiant sumažinti kliūčių finansiniams 
tarpininkams, kurie galbūt norėtų ištirti 
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tarpinio kapitalo skolinimo rinką Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 19
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina veiksmus siekiant 
išleisti garantijas projektų vykdytojams, 
kad jie lengviau gautų finansavimą pagal 
rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
(angl. Risk Sharing Financial Facility –
RSFF) schemą;

5. palankiai vertina veiksmus siekiant 
išleisti garantijas projektų vykdytojams, 
kad jie lengviau gautų finansavimą pagal 
rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
(angl. Risk Sharing Financial Facility –
RSFF) schemą; pritaria pasiūlymui didelę 
finansavimo priemonės 
„Horizontas 2020“ lėšų dalį MVĮ skirti 
pasitelkiant mažųjų įmonių naudojamą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę 
Europoje, kaip rekomenduojama RSFF 
specialistų peržiūroje;

Or. en

Pakeitimas 20
Peter Skinner

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia pastangas, dedamas siekiant 
paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas 
MVĮ pagal programą „Horizontas 2020“; 
taip pat nurodo, kad rizikos kapitalo 
finansavimas nėra vienintelis galimas 
būdas siekti šio tikslo; todėl ragina 
Komisiją ir kitus suinteresuotuosius 

6. remia pastangas, dedamas siekiant 
paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas 
MVĮ pagal programą „Horizontas 2020“; 
taip pat nurodo, kad rizikos kapitalo 
finansavimas nėra vienintelis galimas 
būdas siekti šio tikslo; vis dėlto, 
atsižvelgdama į rizikos kapitalo veiksmų 
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subjektus išnagrinėti galimą sutarčių 
sudarymo su MVĮ sistemos poveikį 
technologijų, kurių reikalingumą įrodytų 
ES institucijos, vystymui, kad Europos 
fondai finansuotų pačioms institucijoms 
naudingų technologijų naudojimą;

planą (SEC(1998) 552), Komisija turėtų 
siekti skatinti šį finansavimą; be to, mano, 
kad vėl reikėtų numatyti taikyti kapitalo 
finansavimo ir prieinamumo lyginamąją 
analizę;

Or. en

Pakeitimas 21
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia pastangas, dedamas siekiant 
paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas 
MVĮ pagal programą „Horizontas 2020“; 
taip pat nurodo, kad rizikos kapitalo 
finansavimas nėra vienintelis galimas 
būdas siekti šio tikslo; todėl ragina 
Komisiją ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus išnagrinėti galimą sutarčių 
sudarymo su MVĮ sistemos poveikį 
technologijų, kurių reikalingumą įrodytų 
ES institucijos, vystymui, kad Europos 
fondai finansuotų pačioms institucijoms 
naudingų technologijų naudojimą;

6. remia pastangas, dedamas siekiant 
paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas 
MVĮ pagal programą „Horizontas 2020“; 
taip pat nurodo, kad rizikos kapitalo 
finansavimas nėra vienintelis galimas 
būdas siekti šio tikslo; todėl ragina 
Komisiją ir kitus suinteresuotuosius 
subjektus išnagrinėti galimą sutarčių 
sudarymo su MVĮ sistemos poveikį 
atvirųjų technologijų, kurių reikalingumą 
įrodytų ES ir valstybių narių institucijos, 
vystymui, kad Europos fondai finansuotų 
pačioms institucijoms naudingų 
technologijų, kuriomis būtų galima toliau
lengvai pasinaudoti ir kurti inovacijas
naudojimą; šiuo atžvilgiu pritaria 
pasiūlymui nemažą programos 
„Horizontas 2020“ lėšų dalį skirti 
naujajai paskirtajai MVĮ priemonei 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 22
Marian-Jean Marinescu
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pakartoja, kad naujoviškos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
siekiant skatinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę ir turėtų būti 
laikomos alternatyva vien valstybės 
išlaidoms taip darydamos įtaką fondams ir 
padėdamos spręsti rinkos 
nepakankamumo problemą;

Or. en

Pakeitimas 23
Peter Skinner

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad šios finansinės priemonės 
turi būti pasitelkiamos įgyvendinti 
projektams, kurie laikomi reikalingais 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų; todėl 
ragina, visų pirma Komisiją ir EIB, bet ir 
visas kitas tiesiogiai ir netiesiogiai 
dalyvaujančias organizacijas gerokai 
aktyviau padėti šių projektų vykdytojams, 
ypač pradiniu etapu;

7. primena, kad šios finansinės priemonės 
turi būti pasitelkiamos įgyvendinti 
projektams, kurie laikomi reikalingais 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų; todėl 
ragina, visų pirma Komisiją ir EIB, šiuos 
projektus remti visu jų įgyvendinimo 
laikotarpiu ir juos nuolat iš naujo 
įvertinti, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų 
naudojamos veiksmingai;

Or. en

Pakeitimas 24
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad šios finansinės priemonės 
turi būti pasitelkiamos įgyvendinti 
projektams, kurie laikomi reikalingais 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų; todėl 
ragina, visų pirma Komisiją ir EIB, bet ir 
visas kitas tiesiogiai ir netiesiogiai 
dalyvaujančias organizacijas gerokai 
aktyviau padėti šių projektų vykdytojams, 
ypač pradiniu etapu;

7. primena, kad šios finansinės priemonės 
turi būti pasitelkiamos įgyvendinti 
projektams, kurie laikomi reikalingais 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, 
pagrįstų bendromis pastangomis ir 
bendru dalyvavimu; todėl ragina, visų 
pirma Komisiją ir EIB, bet ir visas kitas 
tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančias 
organizacijas gerokai aktyviau padėti šių 
projektų vykdytojams, ypač pradiniais 
etapais;

Or. en

Pakeitimas 25
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad šios finansinės priemonės 
turi būti pasitelkiamos įgyvendinti 
projektams, kurie laikomi reikalingais 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų; todėl 
ragina, visų pirma Komisiją ir EIB, bet ir 
visas kitas tiesiogiai ir netiesiogiai 
dalyvaujančias organizacijas gerokai 
aktyviau padėti šių projektų vykdytojams, 
ypač pradiniu etapu;

7. primena, kad šios finansinės priemonės 
turi būti pasitelkiamos įgyvendinti 
projektams, kurie laikomi reikalingais 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų; todėl 
ragina, visų pirma Komisiją ir EIB, bet ir 
visas kitas tiesiogiai ir netiesiogiai 
dalyvaujančias organizacijas gerokai 
aktyviau padėti šių projektų vykdytojams, 
ypač pradiniu etapu; šioje srityje turi būti 
vadovaujamasi sėkmingos patirties, pvz., 
priemonės ELENA, pavyzdžiais, ir jie turi 
būti intensyviai taikomi;

Or. it

Pakeitimas 26
Claude Turmes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. tačiau pažymi, kad daugeliu atvejų 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei 
trūksta skaidrumo tais atvejais, kai 
laikotarpis nuo viešųjų investicijų 
atlikimo iki faktinio laiko, kai tikrinama, 
kaip buvo atliekamos šios investicijos, 
dažnai yra nepriimtinai ilgas; ragina 
sukurti geresnius nuolatinio skaidraus 
viešųjų lėšų naudojimo viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės srityje 
vertinimo metodus taip, kad būtų 
sudarytos sąlygos tikrinimą pirmiausia 
atlikti projektus finansuojančiai 
visuomenei ar kitoms suinteresuotosioms 
trečiosioms šalims, pvz., mokslo 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 27
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant 
finansines priemones galima labai 
teigiamai paveikti Europos ekonomiką, bet 
apgailestaudamas mano, kad jos būtų 
paveikios tik projektams, kurių rezultatai 
pasiekiami per trumpą ir vidutinį 
laikotarpį; nuogąstauja, kad gali būti 
neinvestuojama į projektus, reikalingus ir 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes 
tokios investicijos gali būti laikomos 
pernelyg rizikingomis investuotojams ir 

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant 
finansines priemones galima labai 
teigiamai paveikti Europos ekonomiką, bet 
apgailestaudamas mano, kad jos būtų 
paveikios tik projektams, kurių rezultatai 
pasiekiami per trumpą ir vidutinį 
laikotarpį; nuogąstauja, kad gali būti 
neinvestuojama į projektus, reikalingus ir 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes 
tokios investicijos gali būti laikomos 
pernelyg rizikingomis investuotojams ir 
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trūksta valstybės lėšų; trūksta valstybės lėšų; todėl pabrėžia, kad 
finansinės priemonės gali atlikti privataus 
kapitalo katalizatoriaus vaidmenį, jeigu 
bus sukurta rizikos dalijimosi priemonių 
ir sumažinta investuotojams tenkanti 
rizika;

Or. it

Pakeitimas 28
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant 
finansines priemones galima labai 
teigiamai paveikti Europos ekonomiką, bet 
apgailestaudamas mano, kad jos būtų 
paveikios tik projektams, kurių rezultatai 
pasiekiami per trumpą ir vidutinį 
laikotarpį; nuogąstauja, kad gali būti 
neinvestuojama į projektus, reikalingus ir 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes 
tokios investicijos gali būti laikomos 
pernelyg rizikingomis investuotojams ir 
trūksta valstybės lėšų;

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant 
finansines priemones galima labai 
teigiamai paveikti Europos ekonomiką, bet 
apgailestaudamas mano, kad jos būtų 
paveikios tik projektams, kurių rezultatai 
pasiekiami per trumpą ir vidutinį 
laikotarpį; nuogąstauja, kad gali būti 
neinvestuojama į projektus, reikalingus ir 
siekiant ilgalaikių ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes 
tokios investicijos gali būti laikomos 
pernelyg rizikingomis investuotojams ir 
trūksta valstybės lėšų; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia, kad pirmenybę būtina teikti
naujoviškesniems projektams, kurie padės 
siekti ilgalaikių Europos Sąjungos 
politikos tikslų, bet tais atvejais, kai naujų 
ir tvaresnių technologijų diegimas kelia 
didesnę riziką;

Or. en

Pakeitimas 29
Peter Skinner
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant 
finansines priemones galima labai 
teigiamai paveikti Europos ekonomiką, 
bet apgailestaudamas mano, kad jos būtų 
paveikios tik projektams, kurių rezultatai 
pasiekiami per trumpą ir vidutinį 
laikotarpį; nuogąstauja, kad gali būti 
neinvestuojama į projektus, reikalingus ir 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes 
tokios investicijos gali būti laikomos 
pernelyg rizikingomis investuotojams ir 
trūksta valstybės lėšų;

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant 
finansines priemones Europos Sąjungoje 
galima daryti labai teigiamą poveikį, bet 
apgailestaudamas mano, kad jos būtų 
paveikios tik projektams, kurių rezultatai 
pasiekiami per trumpą ir vidutinį 
laikotarpį; nuogąstauja, kad gali būti 
neinvestuojama į projektus, reikalingus ir 
siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes 
tokios investicijos gali būti laikomos 
pernelyg rizikingomis investuotojams ir 
trūksta valstybės lėšų;

Or. en

Pakeitimas 30
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. palankiai vertina daugiašales Europos 
obligacijas ir pakartoja, kad laikantis 
solidarumo požiūrio šios priemonės 
suteiks galimybę finansuoti ypatingos 
svarbos ES infrastruktūrą, įskaitant 
energetikos infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 31
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. todėl prašo skubiai įgyvendinti 
iniciatyvą dėl obligacijomis padengtų 
paskolų projektams finansuoti 
(angl. project bond) ir nuodugniai 
įvertinti, ar reikėtų naujos iniciatyvos 
išleisti euroobligacijoms infrastruktūrai, 
kai ES viešai išleistų projektų obligacijų ir 
tokiu būdu tiesiogiai valdytų didelę 
papildomą naudą Europai turinčių 
visuotinės svarbos infrastruktūros 
projektų kapitalą;

10. todėl prašo įgyvendinti iniciatyvą dėl 
obligacijomis padengtų paskolų projektams 
finansuoti (angl. project bond) tik tuo 
atveju, jeigu bandomuoju etapu įrodoma, 
jog ši iniciatyva yra veiksminga pradinių 
tikslų atžvilgiu, atlikus nepriklausomą 
analizę ir vertinimą, o jeigu iš šio 
vertinimo ir analizės matyti, kad 
bandomasis etapas nesėkmingas, 
iniciatyvą reikėtų nutraukti;

Or. en

Pakeitimas 32
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. todėl prašo skubiai įgyvendinti 
iniciatyvą dėl obligacijomis padengtų 
paskolų projektams finansuoti (angl. 
project bond) ir nuodugniai įvertinti, ar 
reikėtų naujos iniciatyvos išleisti 
euroobligacijoms infrastruktūrai, kai ES 
viešai išleistų projektų obligacijų ir tokiu 
būdu tiesiogiai valdytų didelę papildomą 
naudą Europai turinčių visuotinės svarbos 
infrastruktūros projektų kapitalą;

10. todėl prašo skubiai įgyvendinti 
iniciatyvą dėl obligacijomis padengtų 
paskolų projektams finansuoti (angl. 
project bond) ir nuodugniai įvertinti, ar 
reikėtų naujos iniciatyvos išleisti 
euroobligacijoms infrastruktūrai, kai ES 
viešai išleistų projektų obligacijų ir tokiu 
būdu tiesiogiai valdytų didelę papildomą 
naudą Europai turinčių visuotinės svarbos 
infrastruktūros projektų kapitalą; šiuo 
atžvilgiu pažymi, kad pagal strategijos 
„Europa 2020“ partnerystės susitarimą 
įgyvendinamoje iniciatyvoje dėl 
obligacijomis padengtų paskolų 
projektams finansuoti numatoma aiški 
tinkamumo sistema, kuriai taikoma 
sustiprinta demokratinė priežiūra, kaip 
tinkamas būdas siekti parengti tvarių ir 
anticiklinių investicijų programas, kurios 
atitiktų ES socialinius, klimato kaitos ir 
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aplinkos apsaugos tikslus, kartu būdamos 
labai svarbios siekiant ilgalaikiams 
projektams pritraukti privataus kapitalo; 
ragina iniciatyvą dėl obligacijomis 
padengtų paskolų projektams finansuoti 
įgyvendinti ir kituose sektoriuose, visų 
pirma atsinaujinančiosios energijos ir 
pastatų renovacijos sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 33
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. todėl prašo skubiai įgyvendinti 
iniciatyvą dėl obligacijomis padengtų 
paskolų projektams finansuoti (angl. 
project bond) ir nuodugniai įvertinti, ar 
reikėtų naujos iniciatyvos išleisti 
euroobligacijoms infrastruktūrai, kai ES 
viešai išleistų projektų obligacijų ir tokiu 
būdu tiesiogiai valdytų didelę papildomą 
naudą Europai turinčių visuotinės svarbos 
infrastruktūros projektų kapitalą;

10. todėl prašo skubiai įgyvendinti 
iniciatyvą dėl obligacijomis padengtų 
paskolų projektams finansuoti (angl. 
project bond) ir nuodugniai įvertinti, ar 
reikėtų atskiros naujos iniciatyvos išleisti 
euroobligacijoms infrastruktūrai, kai ES 
viešai išleistų projektų obligacijų ir tokiu 
būdu tiesiogiai valdytų didelę papildomą 
naudą Europai turinčių visuotinės svarbos 
infrastruktūros projektų kapitalą;

Or. it

Pakeitimas 34
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. mano, kad Europos Sąjunga viena arba 
kartu su valstybėmis narėmis tiesiogiai 
užvaldydama infrastruktūros projektų 

11. mano, kad Europos Sąjunga viena arba 
kartu su valstybėmis narėmis tiesiogiai 
užvaldydama infrastruktūros projektų 
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(kurių rezultatyvumas užtikrinamas 
ilgalaikėmis investicijomis) kapitalą 
pasiųstų svarbią žinią viešiesiems ir 
privatiems investuotojams bei finansų 
rinkoms; mano, kad toks ES kaip 
investuotojo dalyvavimas būtų garantija, 
kad projektai bus įvykdyti, ir darytų svarbų 
skatinamąjį bei sverto poveikį.

(kurių rezultatyvumas užtikrinamas 
ilgalaikėmis investicijomis) kapitalą 
pasiųstų svarbią žinią viešiesiems ir 
privatiems investuotojams bei finansų 
rinkoms; mano, kad toks ES kaip 
investuotojo dalyvavimas turėtų užtikrinti, 
kad būtų laikomasi ilgalaikių Sąjungos 
politikos tikslų ir būtų garantija, kad 
projektai bus įvykdyti, ir darytų svarbų 
skatinamąjį bei sverto poveikį.

Or. en

Pakeitimas 35
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. ragina nustatyti vienodas sąlygas, 
taikomas reikalavimus atitinkančioms 
išlaidoms, auditui ir kontrolei; mano, kad 
aiškiai nustačius valstybių narių 
atsakomybę, susijusią su šių finansinių 
priemonių įgyvendinimu ir valdymu, bus 
galima užtikrinti didesnį veiksmingumą;

Or. lv


