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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant labiau įtraukti privatųjį sektorių finansuojant infrastruktūros priemones transporto, 
energetikos bei IRT ir plačiajuosčio ryšio srityse, strategijos „Europa 2020“ projektų 
obligacijų iniciatyvos įgyvendinimas bus pradėtas 2012–2013 m. bandomuoju etapu. Šiuo 
metu ES šalys infrastruktūros investicijoms skiria 0,5–2 proc. BVP1. Ateityje pasitelkiant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę siekiama įtraukti privačius investuotojus. Strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų iniciatyva papildys dabartinius finansavimo šaltinius.

Bendrosios pastabos

Projektų obligacijų finansavimas 2012–2013 m. bandomuoju laikotarpiu bus užtikrintas ir 
apribotas perskirsčius esamas biudžeto eilutes – 06 03 03 Transeuropinis transporto tinklas 
(iki 200 mln. EUR), 32 03 02 Transeuropinis energetikos tinklas (iki 10 mln. EUR TEN-E 
projektams) ir 09 03 01 Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (iki 20 mln. EUR 
IRT ir plačiajuosčio ryšio projektams).

EIB atrinks nuo 5 iki 14 skirtingų projektų, remdamasis transeuropinio tinklo bei 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos gairėmis. Atrenkant projektus reikėtų 
vengti rinkos iškraipymų ir tariamo subsidijavimo. Bandomojo etapo tikslas – ištirti rinką ir 
įvertinti įgyvendinimą. Todėl pirminės EIB ataskaitos Komisijai ir Europos Parlamentui dėl 
įgytos patirties naudojant projektų obligacijas ir jų pripažinimo rinkoje yra tokios svarbios. 
EIB prievolė teikti ataskaitas Komisijai numatyta pagal tarpinstitucinį susitarimą. Komisija 
šias metines ataskaitas privalo perduoti Tarybai ir Europos Parlamentui. Finansinių išteklių, 
kurių maksimali suma – 230 mln. EUR, panaudojimas gali sudaryti palankias sąlygas 
infrastruktūros priemonių įgyvendinimui ir turėti dauginamąjį poveikį – apytiksliai 15–
20 EUR kiekvienam investuotam eurui iš ES biudžeto.

Vis dėlto EIB turi užtikrinti, kad finansavimas iš tikrųjų būtų skiriamas tik tiems projektams, 
kuriems tikrai reikia paramos. Taigi būtina atrinkti projektus, kurie patys savaime nėra 
perspektyvūs komerciniu požiūriu ir kuriems būtinas finansavimas, kad juos apskritai būtų 
galima įgyvendinti. Todėl galima kritiškai vertinti tai, kad bandomuoju laikotarpiu bendras 
finansavimas naudojant projektų obligacijas numatytas tik užbaigtiems projektams, kuriems 
reikalingas papildomas finansavimas, arba projektams, kurių darbus ketinama pradėti vykdyti, 
nes didelė dalis finansinių išteklių tokiems projektams suplanuota dar prieš įsigaliojant 
projektų obligacijų iniciatyvai.

                                               
1 EIB pranešimas Nr. 13/1 (2008).
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Projektų obligacijų veikimo principas pateikiamas šioje schemoje:
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) todėl, siekiant apskritai išplėsti skolos 
kapitalo rinkų teikiamą finansavimą 
infrastruktūros srityje ir padidinti 
finansinių priemonių, kurios gali būti 
naudojamos transporto projektams 
finansuoti, įvairovę, strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų 
iniciatyvos bandomasis etapas turėtų būti 
pradėtas įgyvendinti pagal dabartinę 
finansinę programą;

(14) todėl, siekiant nustatyti, ar ir kokiu 
mastu tokios rizikos pasidalijimo 
finansinės priemonės teikia papildomą 
naudą infrastruktūros finansavimo srityje, 
strategijos „Europa 2020“ projektų 
obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas 
turėtų būti pradėtas įgyvendinti pagal 
dabartinę finansinę programą;

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant įgyvendinti strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų 
iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas 
(EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies 
pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas –
remti komercinį potencialą turinčius 
infrastruktūros projektus transporto, 
energetikos ir IRT sektoriuose, o po 
2013 m. iniciatyva galės būti būt taikoma 
ir kituose sektoriuose;

(15) siekiant įgyvendinti strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų 
iniciatyvos bandomąjį etapą, Sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB ir Reglamentas 
(EB) Nr. 680/2007 turėtų būti iš dalies 
pakeisti. Šio bandomojo etapo tikslas –
remti komercinį potencialą turinčius 
infrastruktūros projektus transporto, 
energetikos ir IRT sektoriuose;
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Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgdama į didelę EIB patirtį, jo, 
kaip pagrindinio infrastruktūros projektų 
rėmėjo, statusą ir tai, kad EIB yra Sutartimi 
dėl Europos Sąjungos veikimo įsteigta ES 
finansų institucija, Komisija turėtų EIB 
įtraukti į šio bandomojo etapo 
įgyvendinimą. Konkrečios 
bendradarbiavimo nuostatos ir sąlygos, 
įskaitant rizikos pasidalijimą ir EIB atlygį, 
turėtų būti nustatytos Komisijos ir EIB 
susitarimu;

(16) atsižvelgdama į didelę EIB patirtį, jo, 
kaip pagrindinio infrastruktūros projektų 
rėmėjo, statusą ir tai, kad EIB yra Sutartimi 
dėl Europos Sąjungos veikimo įsteigta ES 
finansų institucija, Komisija turėtų EIB 
įtraukti į šio bandomojo etapo
įgyvendinimą. Konkrečios 
bendradarbiavimo nuostatos ir sąlygos, 
įskaitant rizikos pasidalijimą ir EIB atlygį, 
turėtų būti nustatytos Komisijos ir EIB 
susitarimu ir turėtų atitikti paskolų 
garantijų priemonės taikymo taisykles, 
nustatytas 2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias 
taisykles dėl Bendrijos finansinės 
paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse, 
6 straipsnio 1 dalies d punkte ir priede. 
Komisija apie tokio susitarimo tekstą 
turėtų nedelsiant informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą;

____________
1 OL L 162, 2007 6 22, p. 1.

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) strategijos „Europa 2020“ projektų (17) strategijos „Europa 2020“ projektų 
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obligacijų iniciatyvos bandomasis etapas 
turėtų būti pradėtas siekiant pasirengti 
siūlomos Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės įgyvendinimui. Šiuo
bandomuoju etapu bus sudarytos sąlygos 
taikyti pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę įgyvendinamą rizikos 
pasidalijimo finansinę priemonę;

obligacijų iniciatyvos bandomuoju etapu
nepažeidžiamas sprendimas dėl Sąjungos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
po 2013 m. ir ypač Komisijos pasiūlymas 
įdiegti Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę (EITP). Taigi turėtų būti 
pradėtas bandomasis etapas siekiant 
patikrinti, ar taikant šią rizikos 
pasidalijimo finansinę priemonę gali būti 
sukurta pridėtinė vertė, kuri turi būti 
pasiekta remiantis pasiūlyta Europos 
infrastruktūros tinklų priemone. 
Sprendimas dėl strategijos „Europa 2020“ 
projektų obligacijų iniciatyvos pasibaigus 
bandomajam etapui bus priimtas tik tada, 
kai bus užbaigtas bandomojo etapo 
nepriklausomas vertinimas. Komisija 
turėtų suteikti galimybę nutraukti 
iniciatyvą, jei nuspėjamas pateikimas į 
rinką yra nepatenkinamas arba kai 
atsiranda pakankamai alternatyvių
ilgalaikių skolos finansavimo šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat Sąjunga gali EIB suteikti finansinį 
įnašą, skirtą atidėjiniams ir kapitalo 
paskirstymui paskoloms ar garantijoms, 
kurias iš nuosavų išteklių taikant 2a–
2d dalyse nurodytą projektų obligacijoms 
skirtą rizikos pasidalijimo priemonę 
suteikia EIB.

Taip pat Sąjunga gali 2012–2013 m. 
bandomojo etapo metu EIB suteikti 
finansinį įnašą, skirtą atidėjiniams ir 
kapitalo paskirstymui paskoloms ar 
garantijoms, kurias iš nuosavų išteklių 
taikant 2a–2d dalyse nurodytą projektų 
obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo 
priemonę suteikia EIB.

Or. de
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 a dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) naudojama nepalankioms 
investicijoms, kurios negauna pakankamo 
rinkos finansavimo, remti;

Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 a dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) nepakeičia valstybių narių arba 
privačių investuotojų finansavimo;

Or. de

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 a dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) neiškreipia konkurencijos Europos 
vidaus rinkoje;

Or. de
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 a dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) naudojama tik projektams, kuriais 
Sąjungai sukuriama pridėtinė vertė, tai 
reiškia, kad projektai turi būti 
įgyvendinami Europos lygmeniu, kai tai 
pateisina projekto įgyvendinimo apimtis ir 
poveikis ir kai projekto tikslai gali būti 
lengviau pasiekti Sąjungos lygmeniu nei 
nacionaliniu lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Sąjungos rizika, susijusi su projektų 
obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo 
priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir 
kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai 
apribojama projektų obligacijoms skirtai 
rizikos pasidalijimo priemonei numatyta 
Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos 
bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų 
įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką 
prisiima EIB.

2b. Sąjungos rizika, susijusi su projektų 
obligacijoms skirta rizikos pasidalijimo 
priemone, įskaitant valdymo mokesčius ir 
kitas tinkamas finansuoti išlaidas, griežtai 
apribojama projektų obligacijoms skirtai 
rizikos pasidalijimo priemonei numatyta 
Sąjungos įnašo suma, o Sąjungos 
bendrajam biudžetui nėra jokių papildomų 
įsipareigojimų. Likusią visų veiksmų riziką 
prisiima EIB. Tikslus taisyklių 
apibrėžimas turi būti nustatytas 
atsižvelgiant į paskolų garantijų 
priemonės taikymo taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 680/2007 
6 straipsnio 1 dalies d punkte ir priede.
Komisija nedelsiant informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie susitarimo 
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tekstą, nurodytą pirmoje pastraipoje.

Or. de

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
31 straipsnio 2 c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Projektų obligacijoms skirtos rizikos 
pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, 
įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios 
nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos 
ir EIB delegavimo susitarime.

2c. Projektų obligacijoms skirtos rizikos 
pasidalijimo priemonės įgyvendinimo, 
įskaitant jos stebėseną ir kontrolę, išsamios 
nuostatos ir sąlygos išdėstomos Komisijos 
ir EIB delegavimo susitarime ir 
paskelbiamos Tarybai ir Europos 
Parlamentui. EIB, atsižvelgdamas į 
bankininkystės direktyvas, užtikrina 
rizikos vertinimą.

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 14 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. projektų obligacijoms skirta rizikos 
pasidalijimo priemonė – tai bendro intereso 
projektams taikomas kredito vertės 
didinimas. Projektų obligacijoms skirta 
rizikos pasidalijimo priemonė apima 
projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina 
obligacijų turėtojų kredito riziką. Ji 
taikoma tik tiems projektams, kurių 
finansinis perspektyvumas grindžiamas 
projekto pajamomis.

14. projektų obligacijoms skirta rizikos 
pasidalijimo priemonė – tai bendro intereso 
projektams taikomas kredito vertės 
didinimas. Projektų obligacijoms skirta 
rizikos pasidalijimo priemonė apima 
projekto skolos tvarkymo riziką ir mažina 
obligacijų turėtojų kredito riziką. Ji 
taikoma tik:
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Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 14 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiems projektams, kurių finansinis 
įgyvendinamumas grindžiamas projekto 
pajamomis;

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 14 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepalankioms investicijoms, kurios 
negauna atitinkamo rinkos finansavimo, 
remti;

Or. de

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 14 punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepakeičiant valstybių narių arba 
privačių investuotojų finansavimo;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 14 punkto d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neiškreipiant konkurencijos Europos 
vidaus rinkoje;

Or. de

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 14 punkto e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudojama projektams, kuriais 
Sąjungai sukuriama pridėtinė vertė, tai 
reiškia, kad projektai turi būti 
įgyvendinami Europos lygmeniu, tik kai 
tai pateisina projekto įgyvendinimo 
apimtis ir poveikis ir kai projekto tikslai 
gali būti lengviau pasiekti Sąjungos 
lygmeniu nei nacionaliniu lygmeniu;

Or. de

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
2 straipsnio 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. kredito vertės didinimas – tai EIB 
paskolos ar EIB garantijos naudojimas 
siekiant pagerinti projekto skolos kredito 
kokybę.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 680/2007
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) finansinis įnašas Europos investicijų 
bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo 
paskirstymui paskoloms ar garantijoms, 
kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų 
obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo 
priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E 
srityse. Sąjungos rizika, susijusi su 
projektų obligacijoms skirta rizikos 
pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo 
mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti 
išlaidas, griežtai apribojama projektų 
obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo 
priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, 
o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių 
papildomų įsipareigojimų. Likusią visų 
veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų 
obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo 
priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos 
stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir 
sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB 
delegavimo susitarime. 2012 ir 2013 m. 
15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
projektų obligacijoms skirtai rizikos 
pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali 
būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 
200 mln. EUR transporto projektams ir iki 
10 mln. EUR energetikos projektams –

g) finansinis įnašas Europos investicijų 
bankui, skirtas atidėjiniams ir kapitalo 
paskirstymui paskoloms ar garantijoms, 
kurias iš nuosavų išteklių taikant projektų 
obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo 
priemonę suteikia EIB TEN-T ir TEN-E 
srityse. Sąjungos rizika, susijusi su 
projektų obligacijoms skirta rizikos 
pasidalijimo priemone, įskaitant valdymo 
mokesčius ir kitas tinkamas finansuoti 
išlaidas, griežtai apribojama projektų 
obligacijoms skirtai rizikos pasidalijimo 
priemonei numatyta Sąjungos įnašo suma, 
o Sąjungos bendrajam biudžetui nėra jokių 
papildomų įsipareigojimų. Likusią visų 
veiksmų riziką prisiima EIB. Projektų 
obligacijoms skirtos rizikos pasidalijimo 
priemonės įgyvendinimo, įskaitant jos 
stebėseną ir kontrolę, išsamios nuostatos ir 
sąlygos išdėstomos Komisijos ir EIB 
delegavimo susitarime ir paskelbiamos 
Tarybai ir Europos Parlamentui. 2012 ir 
2013 m. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka projektų obligacijoms skirtai rizikos 
pasidalijimo priemonei įgyvendinti gali 
būti perkelta iki 210 mln. EUR – iki 
200 mln. EUR transporto projektams ir iki 
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atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E 
biudžeto eilučių. Taikant projektų 
obligacijoms skirtą rizikos pasidalijimo 
priemonę visos investavimo laikotarpiu 
gautos įplaukos gali būti vėl panaudotos 
naujoms paskoloms ir garantijoms 
finansuoti.

10 mln. EUR energetikos projektams –
atitinkamai iš TEN-T (LGTT) ir TEN-E 
biudžeto eilučių.

Tikslus taisyklių apibrėžimas turi būti 
nustatytas atsižvelgiant į paskolų 
garantijų priemonės taikymo taisykles, 
nustatytas Reglamento (EB) Nr. 680/2007 
6 straipsnio 1 dalies d punkte ir priede. 
Komisija nedelsiant informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie susitarimo 
tekstą.

Taikant projektų obligacijoms skirtą 
rizikos pasidalijimo priemonę visos 
investavimo laikotarpiu gautos įplaukos 
gali būti vėl panaudotos naujoms 
paskoloms ir garantijoms finansuoti.

Or. de

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Komisija kiekvienais metais praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie EIB 
pateiktas įgyvendinimo ataskaitas 
atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinio susitarimo 49 straipsnį.

Or. de


