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Pakeitimas 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos strateginių investicijų fondo, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013

dėl Europos strateginių investicijų plano, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013

Or. es

Pagrindimas

Pavadinimas „fondas“ nėra visiškai tinkamas, tikslesnis pavadinimas būtų „planas“. Jei šis 
pakeitimas bus patvirtintas, reikėtų atitinkamai pakoreguoti teisės akto tekstą pagal šį naują 
pavadinimą.

Pakeitimas 20
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
investicijų lygis ES sumažėjo 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
investicijų lygis ES sumažėjo 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga kenčia dėl nepakankamo 
investavimo, kurį lemia vidaus rinkoje vis 
dar pastebima teisės aktų asimetrija,
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities, griežta taupymo 
politika ir Trejeto nustatyti fiskaliniai
valstybių narių suvaržymai. Dėl šio 
nepakankamo investavimo lėčiau atsigauna 
vartojimas, ekonomika ir jis neigiamai 
veikia darbo vietų kūrimą, ilgalaikes 
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ekonomikos augimo perspektyvas ir 
konkurencingumą;

Or. it

Pakeitimas 21
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių bei teritorinių vienetų suvaržymų. 
Dėl šio nepakankamo investavimo lėčiau 
atsigauna ekonomika ir jis neigiamai veikia 
darbo vietų kūrimą, ilgalaikes ekonomikos 
augimo perspektyvas ir konkurencingumą;

Or. fr

Pakeitimas 22
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
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ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas, socialinių modelių 
išsaugojimą ir konkurencingumą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės ir 
ekonomikos valdymo klaidų Sąjungoje 
sumažėjo investicijų lygis. Investicijų
sumažėjo maždaug 15 % nuo 2007 m. 
pasiekto aukščiausio taško. Sąjunga visų 
pirma kenčia dėl nepakankamo tikslinio 
kokybiško investavimo, kurį lemia rinkoje 
vyraujantis netikrumas dėl ekonominės 
ateities ir fiskalinių valstybių narių 
suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 24
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis.
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
griežta taupymo politika, įskaitant 
mažesnį darbo užmokestį ir mažesnes 
viešąsias išlaidas, dėl kurių sumažėjo 
bendroji paklausa ir padidėjo rinkoje 
vyraujantis netikrumas dėl ekonominės 
ateities, taip pat fiskaliniai suvaržymai, 
nustatyti valstybėms narėms Stabilumo ir 
augimo pakto taisyklėmis, ir ECB nenoras 
ryžtingai įsikišti į valstybės obligacijų 
rinką. Dėl šio nepakankamo investavimo 
lėčiau atsigauna ekonomika ir jis neigiamai 
veikia darbo vietų kūrimą bei ilgalaikes 
ekonomikos augimo perspektyvas ir 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
investicijų lygis ES sumažėjo 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika 
ir jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
investicijų lygis ES sumažėjo 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Toks investicijų 
trūkumas stabdo ekonomikos atsigavimą 
ir neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas, konkurencingumą bei 
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galimybes išsaugoti tinkamas socialines 
garantijas, todėl kai kuriose valstybėse 
narėse pasitaiko absoliutaus skurdo 
atvejų;

Or. it

Pakeitimas 26
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo investavimo, kurį lemia 
struktūrinės problemos, netvari skola ir 
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių 
narių suvaržymų. Dėl šio nepakankamo 
investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir 
jis neigiamai veikia darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikes ekonomikos augimo 
perspektyvas ir konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 27
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pakankamo lygio valstybės 
investicijos labai svarbios viešųjų prekių 
finansavimui, privačiųjų investicijų, kurių 
lygis labai žemas, pritraukimui ir naujų 
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kokybiškų darbo vietų kūrimui;

Or. en

Pakeitimas 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos strateginių investicijų 
fondas (ESIF) bus grindžiamas tik 
esamomis ES lėšomis ir jam nebus skirta 
naujų viešųjų lėšų, išskyrus papildomus 
5 mlrd. EUR iš EIB;

Or. en

Pakeitimas 29
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Europos strateginių investicijų 
fondas (ESIF) turėtų skirti ypatingą 
dėmesį projektams labiausiai dėl krizės 
tebekenčiančiose valstybėse narėse, 
kuriais siekiama sumažinti skirtumus, 
ypač su nedarbo ir užimtumo lygiais 
susijusiose srityse. Į poreikį sukurti 
pakankamai naujų kokybiškų darbo vietų 
būtina konkrečiai atsižvelgti Europos 
investavimo strategijoje, prie kurios ESIF 
turėtų prisidėti;

Or. en
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Pakeitimas 30
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. Per 
ilgai buvo remtasi struktūrinėmis 
reformomis ir fiskaline atsakomybe 
siekiant sumažinti poreikį skatinti 
investavimą. Ekonominės, mokesčių, 
socialinės ir biudžeto politikos 
koordinavimas gali suteikti naują paskatą 
finansuoti investicijas ir kartu padėti 
sukurti vertybių sistemą, kurioje 
investiciniai projektai padeda remti 
užimtumą bei paklausą ir užtikrina tvarų 
ekonomikos augimo potencialo didėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 31
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda skatinti užimtumą, didinti paklausą 
ir užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;
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Or. en

Pakeitimas 32
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos patikimo
investavimo ir stabilaus bei tvaraus 
augimo skatinimo sąlygos. Šios sąlygos 
gali suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 33
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Reikia investicinių projektų, kurie yra 
skirti labiausiai paveiktiems regionams ir 
turi pridėtinę vertę visuomenei, kad jie 
padėtų remti ir skatinti vidutinės trukmės 
ir ilgalaikį užimtumą bei paklausą;
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padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda kurti geros kokybės darbo vietas
bei paklausą ir užtikrina tvarų ekonomikos 
augimo potencialo didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą 
užburtą ratą, reikia imtis visapusiškų 
veiksmų. Struktūrinės reformos ir 
fiskalinė atsakomybė – būtinos 
investavimo skatinimo sąlygos. Šios 
sąlygos gali suteikti naują paskatą 

(2) siekiant suteikti naują paskatą 
finansuoti investicijas ir sukurti sistemą, 
kurioje investiciniai projektai padeda remti 
užimtumą, paklausą ir socialinę bei 
geografinę teritorijų sanglaudą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą, reikia imtis 
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finansuoti investicijas ir kartu padėti
sukurti vertybių sistemą, kurioje 
investiciniai projektai padeda remti 
užimtumą bei paklausą ir užtikrina tvarų 
ekonomikos augimo potencialo didėjimą;

visapusiškų veiksmų;

Or. fr

Pakeitimas 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Būtinos investavimo skatinimo sąlygos yra 
priemonės, kurios galėtų padėti sukurti 
vertybių sistemą, kurioje investiciniai 
projektai padėtų remti ilgalaikį ir 
kokybišką užimtumą bei paklausą ir tokiu 
būdu užtikrintų tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

Or. it

Pakeitimas 37
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Kaip būtina ESIF investavimo sąlyga,
reikalingos struktūrinės reformos ir 
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skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

fiskalinė atsakomybė, galinčios padėti 
kurti aplinką, kurioje bus skatinamos 
tolesnės investicijos, augimas ir darbo 
vietų kūrimas. Šios sąlygos gali suteikti 
naują paskatą finansuoti investicijas ir 
kartu padėti sukurti vertybių sistemą, 
kurioje investiciniai projektai padeda remti 
užimtumą bei paklausą ir užtikrina tvarų 
ekonomikos augimo potencialo didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 38
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Struktūrinės reformos ir fiskalinė 
atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą. Tokiomis 
aplinkybėmis ESIF didžiausią dėmesį visų 
pirma turi skirti mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, nes jos turi didžiausią darbo 
vietų kūrimo potencialą, todėl yra 
svarbiausi subjektai atkuriant augimą 
Europoje;

Or. fr

Pakeitimas 39
Maria João Rodrigues



PE551.778v01-00 14/112 AM\1052802LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) reikėtų imtis įgyvendinti plataus 
masto ekonomines ir socialines reformas 
nacionaliniu lygmeniu, norint pasiekti 
svarbių ekonominių ir socialinių 
laimėjimų. Tokiomis reformomis turėtų 
būti siekiama užtikrinti, pvz., visapusiškas 
ir vienodas galimybes dalyvauti aukšto 
kokybės lygio švietimo ir mokymo 
sistemose, naudotis vaikų priežiūros 
paslaugomis ir tinkamai finansuojamos 
sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis, 
taip pat užtikrinti moterims ir vyrams 
vienodas galimybes dalyvauti darbo 
rinkoje ir sukurti sąžiningas ir 
veiksmingas mokesčių politikos sistemas, 
kurios padėtų sėkmingai panaikinti 
mokestinį sukčiavimą ar mokesčių 
vengimo praktiką;

Or. en

Pakeitimas 40
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) norint kuo labiau sumažinti ESIF 
poveikį užimtumui, valstybėse narėse 
turėtų būti įgyvendinamos papildomos 
priemonės, pvz., mokymo ar kitokia aktyvi 
darbo rinkos politika;

Or. en

Pakeitimas 41
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) norint kovoti su ekonomikos 
sąstingiu, defliacija ir dideliu nedarbu ES, 
reikia socialinių investicijų, būtent 
investicijų į žmones, suteikiant jiems 
gebėjimus ir sukuriant sąlygas, kuriomis 
remiamas tvarių, įtraukiųjų ir kokybiškų 
darbo vietų kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 42
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti biudžeto 
politikos svarstymą, pagrįstą prociklinių 
taisyklių, kuriomis valstybės skatinamos 
būtinas investavimo išlaidas skirti veiklos 
atgaivinimui ir tvarių kokybiškų darbo 
vietų kūrimui, laikymusi, atsisakant 
įgyvendinti iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;
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Or. fr

Pakeitimas 43
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams, kuriais skatinamas 
ekonomikos augimas ir užimtumas,
finansuoti, reikia imtis tolesnių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 44
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
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strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems, tvariems
investiciniams projektams, taip pat 
tiesioginį poveikį realiajai ekonomikai, 
augimui ir darbo vietų kūrimui 
turinčioms skatinimo priemonėms
finansuoti, reikia imtis tolesnių veiksmų;

Or. fr

Pakeitimas 45
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas, tačiau, deja, 
tai neturėjo pakankamo poveikio užimtumo 
ir skurdo lygiui. Europos investicijų bankas 
(EIB) taip pat sustiprino savo vaidmenį 
skatinant ir remiant investavimą Sąjungoje 
ir iš dalies tai pasiekė 2013 m. sausio mėn. 
padidinęs savo kapitalą. Taigi, siekiant 
užtikrinti, kad investavimo poreikiai 
Sąjungoje būtų patenkinti ir kad rinkoje 
turimos likvidžios lėšos būtų naudojamos 
veiksmingai ir nukreipiamos gyvybingiems 
investiciniams projektams finansuoti, 
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veiksmų; reikia imtis tolesnių papildomų veiksmų, 
kurias būtų skatinama darni ir 
subalansuota ekonominė ir socialinė ES 
valstybių narių plėtra;

Or. pl

Pakeitimas 46
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga darė klaidą per daug dėmesio 
skirdama giežto taupymo politikai, taigi 
darė neigiamą poveikį augimui. Dėl to 
išaugo nedarbo ir skurdo lygis. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Taigi, siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
papildomų veiksmų, ypač daug dėmesio 
skiriant jų galimybėms skatinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą
ir jų teikiamai naudai visai visuomenei. 
Vis dėlto svarbu turėti omenyje tai, kad 
„bet kokios“ investicijos, jeigu jos nėra 
nukreiptos į konkretų tikslą ir jeigu joms 
nėra taikomi jokie kriterijai, gali padaryti 
daug žalos ir kad ES reikia tokių 
investicijų, kurios yra nukreiptos į 
pridėtinės vertės ES piliečiams sukūrimą, 
kurios padeda mažinti skirtumus ir yra 
tvarios ekonominiu, socialiniu ir aplinkos 
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požiūriais;

Or. en

Pakeitimas 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Taigi, siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų, ypač daug dėmesio skiriant jų 
galimybėms skatinti ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą ir jų teikiamai naudai 
visai visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat 
sustiprino savo vaidmenį skatinant ir 
remiant investavimą Sąjungoje ir iš dalies 
tai pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių
veiksmų;

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga taikė griežtą taupymo politiką, dėl 
kurios prasidėjo ypač didelė socialinė ir 
visuomeninė krizė ir kuri sustabdė 
strateginį investavimą į pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą. Siekiant užtikrinti, 
kad investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos tiek darbo vietų, kuriose 
būtų paisoma teisių, kūrimo, tiek 
ekologiškumo ir tvarumo atžvilgiu
gyvybingiems investiciniams projektams 
finansuoti, reikia imtis skubių veiksmų;

Or. fr

Pakeitimas 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę, 
kuri daugelyje valstybių narių tęsiasi iki 
šiol, Sąjunga stengėsi skatinti ekonomikos 
augimą, visų pirma įgyvendindama 
iniciatyvas, nustatytas strategijoje „Europa 
2020“, kurios tikslai mažinti nedarbą ir 
skurdą vis dar neįgyvendinti. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat bandė 
sustiprinti savo vaidmenį skatinant ir 
remiant investavimą Sąjungoje ir iš dalies 
tai pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą, bet vis dar nepakankamai 
lėšų skiria labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Siekiant užtikrinti, 
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lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

kad investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems ir aplinką 
tausojantiems investiciniams projektams 
finansuoti, reikia imtis tolesnių veiksmų 
naujoves diegiančioms pradedančiosioms 
įmonėms ir labai mažoms įmonėms 
paremti;

Or. it

Pakeitimas 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) mažesnės apimties projektai ne tik 
teikia finansinę grąžą, bet ir skatina 
šalutinį socialinį poveikį, padedantį 
sukurti sąlygas tvariam, integraciniam ir 
aplinką tausojančiam augimui;

Or. en

Pakeitimas 51
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2014 m. liepos 15 d. išrinktasis 
Europos Komisijos Pirmininkas Europos 
Komisijai ir Europos Parlamentui pateikė 
politinių gairių rinkinį. Šiose politinėse 
gairėse raginama „per artimiausius trejus 
metus papildomai pritraukti iki 
300 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų 

Išbraukta.
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investicijų į realią ekonomiką“, kad būtų 
skatinama investuoti siekiant kurti darbo 
vietas;

Or. en

Pakeitimas 52
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2014 m. liepos 15 d. išrinktasis Europos 
Komisijos Pirmininkas Europos Komisijai 
ir Europos Parlamentui pateikė politinių 
gairių rinkinį. Šiose politinėse gairėse 
raginama „per artimiausius trejus metus 
papildomai pritraukti iki 300 mlrd. EUR 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realią 
ekonomiką“, kad būtų skatinama investuoti 
siekiant kurti darbo vietas;

(5) 2014 m. liepos 15 d. išrinktasis Europos 
Komisijos Pirmininkas Europos Komisijai 
ir Europos Parlamentui pateikė dabartinei 
Parlamento kadencijai skirtą politinių 
gairių rinkinį. Šiose politinėse gairėse 
raginama „per artimiausius trejus metus 
papildomai pritraukti iki 300 mlrd. EUR 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realią 
ekonomiką“, kad būtų skatinama investuoti 
siekiant kurti darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 53
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2014 m. lapkričio 26 d.. Komisija 
pateikė komunikatą „Investicijų planas 
Europai“, kuriame numatyta įsteigti 
Europos strateginių investicijų fondą 
(ESIF), europiniu lygmeniu sukurti 
skaidrią investicinių projektų bazę ir 
įsteigti investavimo konsultacijų centrą 
(toliau – Europos investavimo 

Išbraukta.
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konsultacijų centras, EIKC); komunikate 
taip pat išdėstyta plataus užmojo 
darbotvarkė, kuria siekiama panaikinti 
kliūtis investicijoms ir baigti kurti 
bendrąją rinką;

__________________
1 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
Centriniam Bankui, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Investicijų planas Europai“. COM(2014) 
903 final.

Or. en

Pakeitimas 54
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2014 m. lapkričio 26 d. Komisija 
pateikė komunikatą „Investicijų planas 
Europai“1, kuriame numatyta įsteigti 
Europos strateginių investicijų fondą 
(ESIF), europiniu lygmeniu sukurti 
skaidrią investicinių projektų bazę ir 
įsteigti investavimo konsultacijų centrą 
(toliau – Europos investavimo konsultacijų 
centras, EIKC); komunikate taip pat 
išdėstyta plataus užmojo darbotvarkė, 
kuria siekiama panaikinti kliūtis 
investicijoms ir baigti kurti bendrąją 
rinką;

(6) 2014 m. lapkričio 26 d. Komisija 
pateikė komunikatą „Investicijų planas 
Europai“1, kuriame numatyta įsteigti 
Europos strateginių investicijų fondą 
(ESIF) ir investavimo konsultacijų centrą 
(toliau – Europos investavimo konsultacijų 
centras, EIKC);

__________________ __________________
1 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam 
Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui, Regionų komitetui ir 
Europos investicijų bankui „Investicijų 
planas Europai“. COM(2014) 903 final.

1 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam 
Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui, Regionų komitetui ir 
Europos investicijų bankui „Investicijų 
planas Europai“. COM(2014) 903 final.



PE551.778v01-00 24/112 AM\1052802LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 55
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba priėjo prie 
išvados, kad „investicijų skatinimas ir 
rinkos nepakankamumo problemos 
sprendimas Europoje yra svarbus 
politikos uždavinys“ ir kad „naujai 
sutelktas dėmesys į investicijas, kartu su 
valstybių narių įsipareigojimu intensyvinti 
struktūrines reformas ir tęsti ekonomikos 
augimui palankų fiskalinį konsolidavimą, 
taps ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo Europoje pagrindu“, ir paragino 
„EIB grupėje sukurti Europos strateginių 
investicijų fondą (ESIF), kurio tikslas –
2015–2017 m. sutelkti 315 mlrd. EUR 
naujų investicijų“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba priėjo prie 
išvados, kad „investicijų skatinimas ir 
rinkos nepakankamumo problemos 
sprendimas Europoje yra svarbus 
politikos uždavinys“ ir kad „naujai 

(7) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba paragino „EIB 
grupėje sukurti Europos strateginių 
investicijų fondą (ESIF), kurio tikslas –
2015–2017 m. sutelkti 315 mlrd. EUR 
naujų investicijų“;
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sutelktas dėmesys į investicijas, kartu su 
valstybių narių įsipareigojimu intensyvinti 
struktūrines reformas ir tęsti ekonomikos 
augimui palankų fiskalinį konsolidavimą, 
taps ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo Europoje pagrindu“, ir paragino 
„EIB grupėje sukurti Europos strateginių 
investicijų fondą (ESIF), kurio tikslas –
2015–2017 m. sutelkti 315 mlrd. EUR 
naujų investicijų“;

Or. it

Pakeitimas 57
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę 
aplinką Sąjungoje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 

(8) ESIF galėtų tapti visapusiško metodo, 
kuriuo siekiama panaikinti su viešosiomis 
ir privačiosiomis investicijomis susijusį 
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netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę aplinką 
Sąjungoje;

netikrumą, dalimi, jeigu būtų tinkamai 
nukreiptas ir demokratiškai valdomas. 
Strategija ir ESIF turėtų apimti daugiau 
nei dabartines tris kryptis: sutelkti 
investicijų finansavimą, užtikrinti, kad 
investicijos pasiektų realiąją ekonomiką, ir 
pagerinti investicinę aplinką Sąjungoje, 
siekiant pateikti bent tai:

– pagrindiniais demokratiniais principais 
grindžiamą valdymo sistemą,

– patikrinimo ir balanso sistemą, siekiant 
užtikrinti, kad ESIF teikiamos investicijos 
nepakenktų Sąjungos vertybėms arba 
nesukurtų nepageidautino neigiamo 
poveikio,

– suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir teisę 
vetuoti investicijas, neatitinkančias 
2020 m. tikslų ir 5 straipsnio kriterijų,

– kriterijų rinkinį, siekiant užtikrinti, kad
tai būtų ne „bet kokios“ investicijos, o 
investicijos, padedančios siekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, mažinti nedarbą ir 
skurdą bei ekologinį pėdsaką;

Or. en

Pakeitimas 59
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę aplinką 
Sąjungoje;

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę aplinką 
Sąjungoje. Nepagerinus investavimo 
aplinkos ESIF bus sudėtinga pasiekti savo 
tikslą. Šiuo atžvilgiu reikia tikro 
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įsipareigojimo toliau kurti ES vidaus 
rinką, ypač bendrą skaitmeninę rinką; 

Or. sl

Pakeitimas 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę aplinką 
Sąjungoje;

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, kuriant kokybiškas darbo 
vietas, kuriose būtų paisoma teisių ir 
laikomasi Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) normų, ir pagerinti 
investicinę aplinką Sąjungoje, visų pirma 
labiausiai krizės paveiktuose regionuose, 
taip pat regionuose, kuriuose dėl griežtų 
taupymo planų sumažintas biudžetas, 
siekiant sumažinti ekonominius 
neatitikimus, dėl kurių kyla ekonomikos ir 
socialinės krizės;

Or. fr

Pakeitimas 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
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netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę aplinką 
Sąjungoje;

netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 
kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę aplinką 
Sąjungoje. Fondas turi pradėti veikti kaip 
įmanoma anksčiau, kad investicijos 
prasidėtų 2015 m.;

Or. es

Pakeitimas 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų 
būti gerinama šalinant investavimo 
kliūtis, stiprinant bendrąją rinką ir 
didinant reglamentavimo nuspėjamumą. 
Šiais papildomais veiksmais turėtų būti 
remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 63
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų 
būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
stiprinant bendrąją rinką ir didinant 
reglamentavimo nuspėjamumą. Šiais 
papildomais veiksmais turėtų būti 
remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų 
būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
mažinant biurokratiją, stiprinant bendrąją 
rinką ir didinant reglamentavimo 
nuspėjamumą. Šiais papildomais veiksmais 
turėtų būti remiamas ESIF darbas ir 
apskritai investavimas visoje Europoje;
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Or. it

Pakeitimas 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų
būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
stiprinant bendrąją rinką ir didinant 
reglamentavimo nuspėjamumą. Šiais 
papildomais veiksmais turėtų būti 
remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turi būti 
gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
stiprinant bendrąją rinką ir didinant
reglamentavimo tikrumą. Šiais 
papildomais veiksmais turėtų būti 
remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;

Or. it

Pakeitimas 65
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų 
būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
stiprinant bendrąją rinką ir didinant 
reglamentavimo nuspėjamumą. Šiais 
papildomais veiksmais turėtų būti 
remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų 
būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
stiprinant bendrąją rinką, išlaikant 
pakankamą darbo rinkų lankstumą, 
užtikrinant, kad darbo sąnaudos, įskaitant 
darbo užmokestį, atitiktų produktyvumą, 
skatinant socialinės apsaugos sistemas, 
darančias darbą patrauklų, 
restruktūrizuojant ir kapitalizuojant 
bankus, didinant viešojo administravimo 
ir mokesčių sistemų veiksmingumą ir 
didinant reglamentavimo nuspėjamumą. 
Šiais papildomais veiksmais turėtų būti 
remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;
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Or. en

Pakeitimas 66
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, siekiant skatinti ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą. Siekiama, 
kad didesnės galimybės gauti finansavimą 
būtų ypač naudingos mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Taip pat tikslinga 
daugiau tokių finansavimo galimybių 
suteikti ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, tai yra įmonėms, kuriose dirba 
iki 3 000 darbuotojų. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje ir ypač 
euro zonoje, taip pat užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą, siekiant 
skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą, kad didesnės galimybės gauti 
finansavimą būtų ypač naudingos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Taip 
pat tikslinga daugiau tokių finansavimo 
galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos verslo 
konkurencingumas ir gyventojų 
užimtumas;

Or. it

Pakeitimas 67
Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
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naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė, politinė ir teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 68
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. 
Pagrindinis viso kiekybinio vertinimo 
tikslas turi būti investavimo į integruotą 
socialinę politiką laikantis 2013 m. 
socialinių investicijų teisės aktų rinkinio 
skatinimas. Įveikus esamus Europos 
investavimo sunkumus turėtų padidėti 
Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 69
Jérôme Lavrilleux
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau paprastesnių ir 
veiksmingesnių galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. fr

Pakeitimas 70
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą visų pirma
būtų naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;
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Or. fr

Pakeitimas 71
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kuriose sukuriama daugiau 
kaip 80 % Europos Sąjungos darbo vietų. 
Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. fr

Pakeitimas 72
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 

(10) ESIF turėtų siekti atkurti ekonomikos 
augimą ir kurti aukšto kokybės lygio 
darbo vietas Sąjungoje remdamas 
investicijas ir padėdamas pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
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įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, siekiant skatinti ekonomikos 
augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir 
socialinę įtrauktį. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, įskaitant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones. Taip pat tikslinga 
daugiau tokių finansavimo galimybių 
suteikti ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, tai yra įmonėms, kuriose dirba 
iki 3 000 darbuotojų. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

Or. en
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Pakeitimas 74
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, siekiant bendro tikslo 
skatinti ekonomikos augimą, kokybiškų 
darbo vietų kūrimą ir socialinę įtrauktį. 
Siekiama, kad didesnės galimybės gauti 
finansavimą būtų ypač naudingos 
mažosioms, labai mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat socialinei ir solidarumo 
ekonomikai. Taip pat tikslinga daugiau 
tokių finansavimo galimybių suteikti ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms, tai yra 
įmonėms, kuriose dirba 1 500 darbuotojų. 
Įveikus esamus Europos investavimo 
sunkumus turėtų padidėti Sąjungos 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą ir skatinti darbo vietų 
kūrimą. Siekiama, kad didesnės galimybės 
gauti finansavimą būtų ypač naudingos 
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įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Taip 
pat tikslinga daugiau tokių finansavimo 
galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. es

Pagrindimas

Darbo vietų kūrimas turėtų būti prioritetinis ESIF tikslas, todėl būtina jį aiškiai paminėti.

Pakeitimas 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms, tai yra 
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų. Įveikus esamus Europos 
investavimo sunkumus turėtų padidėti 
Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant gyvybingus 
projektus, skirtus kokybiškoms darbo 
vietoms, kuriose būtų paisoma teisių, 
kurti, remiant įmones labiausiai krizės 
paveiktuose regionuose ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Įveikus esamus Europos 
investavimo sunkumus turėtų padidėti 
Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

Or. fr

Pakeitimas 77
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, siekiant skatinti ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą. Siekiama, 
kad didesnės galimybės gauti finansavimą 
būtų ypač naudingos mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Taip pat tikslinga 
daugiau tokių finansavimo galimybių 
suteikti ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, tai yra įmonėms, kuriose dirba 
iki 3 000 darbuotojų. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų
padidėti Sąjungos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

(10) ESIF turi siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, siekiant skatinti ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, taip pat vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turi padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. it

Pakeitimas 78
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
didesnio užimtumo ir Europos verslo 
konkurencingumo bei Sąjungos politikos 
tikslų;

Or. it

Pakeitimas 79
Guillaume Balas
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelį tvarių ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimo potencialą, 
kuriomis padedama siekti Sąjungos 
politikos tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 80
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę socialinę ir 
ekonominę pridėtinę vertę, kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 81
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų, ypač strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytų užimtumo, 
inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties 
bei klimato politikos ir energetikos tikslų;
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Or. en

Pakeitimas 82
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų ir kurios yra 
ilgalaikės;

Or. fr

Pakeitimas 83
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, kurios turi didelę ekonominę 
ir socialinę pridėtinę vertę ir didelį darbo 
vietų kūrimo potencialą ir kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų, 
ypač strategijoje „Europa 2020“ nustatyto 
užimtumo tikslo;

Or. en

Pakeitimas 84
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, kurios turi didelę ekonominę ir 
socialinę pridėtinę vertę, kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų 
ir būtų užkirstas kelias valstybių narių 
ekonomikos divergencijai. Tam ESIF 
neturėtų atsisakyti remti technologijų ir 
valstybių narių turimų energijos išteklių 
naudojimo;

Or. pl

Pakeitimas 85
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę ir 
darbo vietų kūrimo pridėtinę vertę, 
kuriomis padedama siekti Sąjungos 
politikos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, kurios turi didelę ekonominę ir 
socialinę pridėtinę vertę ir didelį darbo 
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Sąjungos politikos tikslų; vietų kūrimo potencialą ir kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų, 
ypač strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 87
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, nukreiptas į regionus, kuriose 
didelis nedarbo ir skurdo lygis, ir turinčias 
didelę ekonominę ir socialinę pridėtinę 
vertę, kuriomis padedama siekti Sąjungos 
politikos tikslų, ypač strategijoje „Europa 
2020“ nustatytų užimtumo, švietimo ir 
skurdo mažinimo tikslų. Negali būti 
finansuojamas joks projektas, kuris 
kenkia strategijos „Europa 2020“ 
tikslams arba daro neigiamą poveikį 
darbo vietų kūrimui ar aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų; ESIF 
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naudojimas investicijų į švietimą ir 
socialinę infrastruktūrą didinimui gali 
padėti pagerinti labai suprastėjusią 
Europos sanglaudą;

Or. es

Pagrindimas

Vienas iš ESIF tikslų (5 straipsnio 2 dalis) remti investicijas į švietimą ir socialinę 
infrastruktūrą. Tai gera galimybė sustiprinti Europos sanglaudą.

Pakeitimas 89
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę socialinę ir
ekonominę pridėtinę vertę, ypač kuriant 
naujas viešąsias paslaugas, kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

(11) ESIF turi remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę ir 
socialinę pridėtinę vertę, kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų, 
remiant mažąsias, vidutines ir labai mažas 
įmones bei inovacinius projektus 
pristatančias pradedančiąsias įmones, 
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kurioms ne visuomet galima skirti 
dabartinių fondų lėšų, ir tokiu būdu 
užtikrinant kokybiškas darbo vietas bei 
deramo lygio socialinę apsaugą;

Or. it

Pakeitimas 91
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) apibrėždamas savo veiklą, kuria 
būtų atkurta pusiausvyra investicijų 
miestams ir kaimams lygmeniu, ESIF 
turėtų atsižvelgti į teritorinius strateginių 
investicijų aspektus; kad užtikrintų 
geresnę teritorijų sanglaudą, šiuo 
požiūriu ESIF turėtų skatinti investuoti, 
ypač priemiesčiuose, kurie atlieka 
pagrindinį vaidmenį nustatant ir 
stiprinant miesto ir kaimo ryšį;

Or. fr

Pakeitimas 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ESIF turi teikti prioritetą 
investicijoms į ekonomiškai silpniausius 
regionus, kuriuose didelis nedarbo lygis, 
ir į šių regionų MVĮ, siekiant sumažinti 
netolygumus ir užtikrinti, kad šios 
pastangos turėtų didžiausią poveikį ten, 
kur yra reikalingiausios;
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Or. es

Pakeitimas 93
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF turėtų 
padėti šioms įmonėms užpildyti kapitalo 
trūkumą, nes EIB ir Europos investicijų 
fondui (EIF) leidžiama teikti tiesiogines ir 
netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat 
teikti garantijas, susijusias su paskolų 
aukštos kokybės pakeitimu vertybiniais 
popieriais, ir kitus produktus, kurie 
teikiami siekiant ESIF tikslų;

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių,
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 
visoje Sąjungoje kyla didelių likvidumo 
problemų ir nepavyksta gauti finansavimo 
iš rinkos bei kredito įstaigų, ypač tais 
atvejais, kai jis susijęs su rizikingesnėmis 
investicijomis. ESIF turėtų padėti šioms 
įmonėms užpildyti kapitalo trūkumą, nes 
EIB ir Europos investicijų fondui (EIF) 
leidžiama teikti tiesiogines ir netiesiogines 
kapitalo injekcijas, taip pat teikti garantijas, 
susijusias su paskolų aukštos kokybės 
pakeitimu vertybiniais popieriais, ir kitus 
produktus, kurie teikiami siekiant ESIF 
tikslų;

Or. it

Pakeitimas 94
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF turėtų 
padėti šioms įmonėms užpildyti kapitalo 
trūkumą, nes EIB ir Europos investicijų 
fondui (EIF) leidžiama teikti tiesiogines ir 

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF turėtų 
padėti šioms įmonėms užpildyti kapitalo 
trūkumą, nes EIB ir Europos investicijų 
fondui (EIF) leidžiama teikti tiesiogines ir 



AM\1052802LT.doc 45/112 PE551.778v01-00

LT

netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat 
teikti garantijas, susijusias su paskolų 
aukštos kokybės pakeitimu vertybiniais 
popieriais, ir kitus produktus, kurie 
teikiami siekiant
ESIF tikslų;

netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat 
teikti garantijas, susijusias su paskolų 
aukštos kokybės pakeitimu vertybiniais 
popieriais, ir kitus produktus, kurie 
teikiami siekiant ESIF tikslų. Svarbu, kad 
ESIF atsižvelgtų į specialias investavimo 
sąlygas valstybėse, kuriose finansų rinkos 
mažiau išvystytos;

Or. pl

Pakeitimas 95
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF turėtų 
padėti šioms įmonėms užpildyti kapitalo 
trūkumą, nes EIB ir Europos investicijų 
fondui (EIF) leidžiama teikti tiesiogines ir 
netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat 
teikti garantijas, susijusias su paskolų 
aukštos kokybės pakeitimu vertybiniais 
popieriais, ir kitus produktus, kurie 
teikiami siekiant ESIF tikslų;

(12) daugeliui labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, taip pat vidutinės 
kapitalizacijos įmonių visoje Sąjungoje 
reikia padėti pritraukti rinkos finansavimą, 
visų pirma susijusį su rizikingesnėmis 
investicijomis. ESIF turėtų padėti šioms 
įmonėms užpildyti kapitalo trūkumą, nes 
EIB ir Europos investicijų fondui (EIF) 
leidžiama teikti tiesiogines ir netiesiogines 
kapitalo injekcijas, taip pat teikti garantijas, 
susijusias su paskolų aukštos kokybės 
pakeitimu vertybiniais popieriais, ir kitus 
produktus, kurie teikiami siekiant ESIF 
tikslų;

Or. de

Pakeitimas 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF turėtų 
padėti šioms įmonėms užpildyti kapitalo 
trūkumą, nes EIB ir Europos investicijų 
fondui (EIF) leidžiama teikti tiesiogines ir 
netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat 
teikti garantijas, susijusias su paskolų 
aukštos kokybės pakeitimu vertybiniais 
popieriais, ir kitus produktus, kurie 
teikiami siekiant ESIF tikslų;

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių 
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF turėtų 
padėti šioms įmonėms užpildyti kapitalo 
trūkumą, nes EIB ir Europos investicijų 
fondui (EIF) leidžiama teikti tiesiogines ir 
netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat 
teikti garantijas, susijusias su paskolų 
aukštos kokybės pakeitimu vertybiniais 
popieriais, ir kitus produktus, kurie 
teikiami siekiant ESIF tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 
visoje Sąjungoje reikia padėti pritraukti 
rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su 
rizikingesnėmis investicijomis. ESIF 
turėtų padėti šioms įmonėms užpildyti 
kapitalo trūkumą, nes EIB ir Europos 
investicijų fondui (EIF) leidžiama teikti 
tiesiogines ir netiesiogines kapitalo 
injekcijas, taip pat teikti garantijas, 
susijusias su paskolų aukštos kokybės 
pakeitimu vertybiniais popieriais, ir kitus 
produktus, kurie teikiami siekiant ESIF 
tikslų;

(12) daugeliui labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, taip pat vidutinės 
kapitalizacijos įmonių visoje Sąjungoje 
reikia padėti pritraukti rinkos finansavimą, 
visų pirma susijusį su rizikingesnėmis 
investicijomis. ESIF turi padėti šioms 
įmonėms užpildyti kapitalo trūkumą, nes 
EIB ir Europos investicijų fondui (EIF) 
leidžiama teikti tiesiogines ir netiesiogines 
kapitalo injekcijas, taip pat teikti garantijas, 
susijusias su paskolų aukštos kokybės 
pakeitimu vertybiniais popieriais, ir kitus 
produktus, kurie teikiami siekiant ESIF 
tikslų;

Or. it
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Pakeitimas 98
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
ESIF veikla teikiant finansavimą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 
turėtų būti vykdoma per Europos 
investicijų fondą (EIF), kad būtų galima 
pasinaudoti šio fondo patirtimi vykdant šią 
veiklą.

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos greitai
pradėtų daryti teigiamą poveikį įmonėms ir 
ekonomikai. ESIF veikla teikiant 
finansavimą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, turi būti vykdoma 
per Europos investicijų fondą (EIF), kad 
būtų galima pasinaudoti šio fondo patirtimi 
vykdant šią veiklą;

Or. it

Pakeitimas 99
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
ESIF veikla teikiant finansavimą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 
turėtų būti vykdoma per Europos 
investicijų fondą (EIF), kad būtų galima 
pasinaudoti šio fondo patirtimi vykdant šią 
veiklą.

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
Suteikiant EIB daugiau atsakomybės ir 
atsirandant būtinybei atsižvelgti į 
valstybių narių specifiką, turėtų būti 
padidintas Banko valdymo komiteto narių 
skaičius. ESIF veikla teikiant finansavimą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 
turėtų būti vykdoma per Europos 
investicijų fondą (EIF), kad būtų galima 
pasinaudoti šio fondo patirtimi vykdant šią 
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veiklą;

Or. pl

Pakeitimas 100
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
ESIF veikla teikiant finansavimą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 
turėtų būti vykdoma per Europos 
investicijų fondą (EIF), kad būtų galima 
pasinaudoti šio fondo patirtimi vykdant šią 
veiklą.

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
ESIF veikla teikiant finansavimą labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, turėtų būti 
vykdoma per Europos investicijų fondą 
(EIF), kad būtų galima pasinaudoti šio 
fondo patirtimi vykdant šią veiklą;

Or. de

Pakeitimas 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
ESIF veikla teikiant finansavimą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat 
mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, 
turėtų būti vykdoma per Europos 

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 
ESIF veikla teikiant finansavimą labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, turėtų būti 
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investicijų fondą (EIF), kad būtų galima 
pasinaudoti šio fondo patirtimi vykdant šią 
veiklą.

vykdoma per Europos investicijų fondą 
(EIF), kad būtų galima pasinaudoti šio 
fondo patirtimi vykdant šią veiklą;

Or. it

Pakeitimas 102
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės ir kurie 
daro tiesioginį poveikį realiajai 
ekonomikai. Visų pirma ESIF turėtų būti 
orientuotas į projektus, kurie skatina darbo 
vietų kūrimą, ilgalaikį ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. fr
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Pakeitimas 103
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina aukšto kokybės 
lygio darbo vietų kūrimą, tvarų ilgalaikį 
ekonomikos augimą ir konkurencingumą. 
ESIF turėtų būti remiami įvairūs finansiniai 
produktai, įskaitant nuosavo kapitalo, 
skolos priemones ar garantijas, kad būtų 
kuo geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. en

Pakeitimas 104
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
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visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina kokybiškų darbo 
vietų kūrimą, ilgalaikį ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. pl

Pakeitimas 105
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina inovacijas, 
gebėjimų stiprinimą, kokybiškų darbo 
vietų kūrimą, ilgalaikį ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
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geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. en

Pakeitimas 106
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
Europos pridėtinės vertės. Visų pirma 
ESIF turėtų būti orientuotas į projektus, 
kurie skatina kokybiškų darbo vietų 
kūrimą, ilgalaikį integracinį ekonomikos 
augimą ir konkurencingumą bei socialinę 
įtrauktį. ESIF turėtų būti remiami įvairūs 
finansiniai produktai, įskaitant nuosavo 
kapitalo, skolos priemones ar garantijas, 
kad būtų kuo geriau atsižvelgiama į atskiro 
projekto poreikius. Ši produktų įvairovė 
turėtų sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti 
prie rinkos poreikių ir kartu skatinti 
privačiojo sektoriaus investavimą į 
projektus. ESIF neturėtų pakeisti privačiojo 
sektoriaus rinkos finansavimo, bet veikiau 
turėtų spręsti rinkos nepakankamumo 
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ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

problemas ir taip skatinti privačiojo 
sektoriaus finansavimą, kad būtų 
užtikrintas veiksmingiausias strateginis 
viešųjų lėšų naudojimas. Toks veiksmingas 
strateginis lėšų naudojimas turėtų būti 
užtikrinamas ir reikalavimu laikytis 
valstybės pagalbos principų;

Or. en

Pakeitimas 107
Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ypač jaunimo ir ilgalaikį užimtumą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. en
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Pakeitimas 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina kokybiškų darbo 
vietų kūrimą, ilgalaikį ekonomikos augimą,
konkurencingumą ir socialinę įtrauktį. 
ESIF turėtų būti remiami įvairūs finansiniai 
produktai, įskaitant nuosavo kapitalo, 
skolos priemones ar garantijas, kad būtų 
kuo geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. en

Pakeitimas 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina geros kokybės
darbo vietų kūrimą, ilgalaikį ir tvarų 
ekonomikos augimą ir konkurencingumą. 
ESIF turėtų būti remiami įvairūs finansiniai 
produktai, įskaitant nuosavo kapitalo, 
skolos priemones ar garantijas, kad būtų 
kuo geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. en

Pakeitimas 110
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina kokybiškų darbo 
vietų, kuriose būtų paisoma teisių, taip pat 
naujos socialinės apsaugos sistemos 
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remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

kūrimą, užimtumą ir mokymą, švietimą,
inovacijas ir mokslinius tyrimus, ilgalaikį 
tvarų ekonomikos augimą ir kuriais 
siekiama pašalinti nelygybę, skurdą ir 
socialinę atskirtį, vyraujančią daugelyje 
Europos regionų. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. ESIF finansavimas jokiu 
būdu nebus skiriamas investicijoms, 
kurios jau numatytos privačiajame 
sektoriuje. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. fr

Pakeitimas 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą, 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir
konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 

(14) ESIF turi būti orientuotas į projektus, 
kuriais siekiama didelės visuomeninės ir 
ekonominės vertės. Visų pirma ESIF turėtų 
būti orientuotas į projektus, kurie skatina 
darbo vietų kūrimą, ilgalaikį ekonomikos 
augimą, konkurencingumą ir socialinę 
įtrauktį. ESIF turėtų būti remiami įvairūs 
finansiniai produktai, įskaitant nuosavo 
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įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas 
ir reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

kapitalo, skolos priemones ar garantijas, 
kad būtų kuo geriau atsižvelgiama į atskiro 
projekto poreikius. Ši produktų įvairovė 
turėtų sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti 
prie rinkos poreikių;

Or. it

Pakeitimas 112
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF poveikis užimtumui turėtų 
būti nuolat sistemingai stebimas ir toliau 
skatinamas, ypač siekiant ilgalaikės 
naudos visuomenei, teikiamos tvaraus ir 
aukštos kokybės užimtumo forma. Tai taip 
pat turėtų užtikrinti teisingą investicijų 
grąžos paskirstymą tarp investuotojų ir 
darbuotojų. Siekdama šio tikslo Komisija 
turi įtraukti į bendrą užimtumo ataskaitą, 
pridedamą prie Komisijos komunikato dėl 
metinės augimo apžvalgos, išsamų 
tiesioginio ESIF finansuojamų investicijų 
poveikio darbo vietų kūrimui įvertinimą, 
taip pat tokių investicijų šalutinio poveikio 
užimtumui Europoje analizę;

Or. en
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Pakeitimas 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF poveikis užimtumui, švietimui 
ir skurdo mažinimui turėtų būti nuolat 
sistemingai stebimas ir toliau skatinamas, 
ypač siekiant ilgalaikės naudos 
visuomenei, teikiamos tvaraus ir 
kokybiško užimtumo ir socialinės 
įtraukties forma. Tai taip pat turėtų 
užtikrinti teisingą investicijų grąžos 
paskirstymą tarp investuotojų ir 
darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 114
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF poveikis užimtumui, švietimui 
ir skurdo mažinimui turėtų būti nuolat 
sistemingai stebimas ir toliau skatinamas, 
ypač siekiant ilgalaikės naudos 
visuomenei, teikiamos tvaraus ir 
kokybiško užimtumo ir socialinės 
įtraukties forma. Tai taip pat turėtų 
užtikrinti teisingą investicijų grąžos 
paskirstymą tarp investuotojų ir 
darbuotojų;

Or. en
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Pakeitimas 115
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF parenkant investicinius 
projektus turėtų būti atsižvelgiama į tai, 
kad su šiais investiciniais projektais 
susijusios arba jais sukuriamos darbo 
vietos užtikrintų pragyvenimą;

Or. de

Pakeitimas 116
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF poveikis užimtumui turėtų 
būti nuolat sistemingai stebimas ir toliau 
skatinamas, ypač siekiant ilgalaikės 
naudos visuomenei, teikiamos tvaraus ir 
kokybiško užimtumo forma, kuri 
pasiekiama užtikrinus, kad naudos iš 
ESIF gautų ir investuotojai, ir 
darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 117
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF poveikis užimtumui turėtų 
būti nuolat sistemingai stebimas, ypač 
siekiant nustatyti konkrečią naudą 
visuomenei, teikiamą tvaraus užimtumo 
forma;

Or. en

Pakeitimas 118
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) ESIF taip pat turėtų būti 
orientuotas į socialines investicijas, ypač į 
žmogiškąjį kapitalą bei socialines 
paslaugas ir infrastruktūrą, nes tai yra 
ekonominį konkurencingumą, socialinę 
įtrauktį ir lyčių lygybę skatinantys 
veiksniai. Be didesnių socialinių 
investicijų bus sulėtinta pramonės ir 
ekonomikos plėtra ir pakenkta Europos 
gerovei ir konkurencingumui;

Or. en

Pakeitimas 119
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
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operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų 
būti naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, ypač remiant labiausiai nuo 
finansų krizės nukentėjusias euro zonos
šalis;

Or. it

Pakeitimas 120
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų papildyti kitas esamas ES 
finansines priemones, bet turėtų būti 
orientuotas į projektus, kurių rizikos ir 
grąžos santykis yra didesnis nei esamų EIB 
ir Sąjungos priemonių, siekiant užtikrinti 
esamų operacijų papildomumą. ESIF 
lėšomis turėtų būti finansuojami projektai 
visoje Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo 
finansų krizės nukentėjusias šalis. ESIF 
turėtų būti naudojamas tik jeigu 
pagrįstomis sąlygomis negalima gauti 
finansavimo iš kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 121
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
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priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis, pramoniniu 
požiūriu dykumėjančius regionus ir 
teritorijas, kurių socialiniai rodikliai 
nepalankiausi. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

Or. fr

Pakeitimas 122
Enrique Calvet Chambon

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis, dedant dvigubai 
didesnes pastangas tose Europos 
teritorijose, kuriose yra didelis nedarbo 
lygis. ESIF turėtų būti naudojamas tik jeigu 
pagrįstomis sąlygomis negalima gauti 
finansavimo iš kitų šaltinių;

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad darbo vietų kūrimas turi būti vienas iš prioritetinių ESIF tikslų, 
tikslinga, kad ESIF finansuotų projektus teritorijose, kuriose aukštas nedarbo lygis. Geresni 
valstybių narių užimtumo rodikliai turėtų labai teigiamą poveikį Sąjungos ekonomikai.
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Pakeitimas 123
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, ypač labiausiai nuo ekonomikos 
ir finansų krizės nukentėjusiose šalyse, 
atsižvelgiant ir į tai, kad šie projektai, 
kuriems būdinga didesnė investicinė 
rizika, galėtų teikti didesnę ekonominę 
naudą investuotojams, kartu didindami 
teigiamą socialinį šalutinį poveikį tose 
šalyse. ESIF turėtų būti naudojamas tik 
jeigu pagrįstomis sąlygomis negalima gauti 
finansavimo iš kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 124
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, ypač labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusiose šalyse. ESIF turėtų 
būti naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių; ESIF pirmiausia turėtų siekti 
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palengvinti ekonomiškai perspektyvių 
projektų, turinčių didelį darbo vietų 
kūrimo potencialą ar teikiančių kitokią 
socialinę ir ekonominę naudą, 
finansavimą, siekiant padaryti juos 
patrauklesnius komerciniams 
investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 125
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo 
finansų krizės nukentėjusias šalis. ESIF 
turėtų būti naudojamas tik jeigu 
pagrįstomis sąlygomis negalima gauti 
finansavimo iš kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus tais atvejais, kai pritraukti 
privačius finansus sudėtingiau nei 
pasitelkiant esamas EIB ir Sąjungos 
priemones, siekiant užtikrinti 
papildomumą. ESIF lėšomis turėtų būti 
finansuojami projektai visoje Sąjungoje, 
ypač šalyse, kuriose aukštas nedarbo ar 
skurdo lygis. ESIF turėtų būti naudojamas 
tik jeigu pagrįstomis sąlygomis negalima 
gauti finansavimo iš kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 126
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių labai didelis potencialas 
kurti kokybiškas darbo vietas, ir į 
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priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

Or. de

Pakeitimas 127
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo 
finansų krizės nukentėjusias šalis. ESIF 
turėtų būti naudojamas tik jeigu 
pagrįstomis sąlygomis negalima gauti 
finansavimo iš kitų šaltinių;

15) ESIF turėtų būti orientuotas į projektus, 
kurių rizika yra didesnė nei esamų EIB ir 
Sąjungos priemonių, suteikiančių ilgalaikę 
naudą, turinčių reikšmę darniai ir 
subalansuotai ekonominei ir socialinei ES 
valstybių narių plėtrai. ESIF lėšomis turėtų 
būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, visų pirmą atkreipiant dėmesį į 
šalis, itin nukentėjusias nuo nedarbo ir 
kurių ekonominis ir socialinis lygis 
atsilieka nuo Europos vidurkio. ESIF 
turėtų būti naudojamas tik jeigu 
pagrįstomis sąlygomis negalima gauti 
finansavimo iš kitų šaltinių;

Or. pl

Pakeitimas 128
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, ypač labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusiose šalyse. ESIF turėtų 
būti naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, siekiant užtikrinti esamų 
operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, ypač labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu palankiomis
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

Or. it

Pakeitimas 130
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

(16) ESIF turi būti orientuotas į 
konkrečias investicijas, kurios yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

Or. it

Pakeitimas 131
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, 
sulaukusios EFSI paramos yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 132
Terry Reintke, Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
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kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

kuria pridėtinę vertę ir kurios gali būti 
susijusios su tam tikra atitinkama rizika, 
tačiau vis tiek atitinka konkrečius ESIF 
finansavimo reikalavimus. Todėl būtina 
nustatyti aiškius ESIF paramos teikimo 
principus, kriterijus ir sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 133
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonominiu, užimtumo politikos ir 
techniniu požiūriu gyvybingos ir kurios 
gali būti susijusios su tam tikra atitinkama 
rizika, tačiau vis tiek atitinka konkrečius 
ESIF finansavimo reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
atitinka ES socialinės politikos prioritetus, 
ypač socialinės atskirties ir skurdo 
mažinimo prioritetą, ir kurios gali būti 
susijusios su tam tikra atitinkama rizika, 
tačiau vis tiek atitinka konkrečius ESIF 
finansavimo reikalavimus;
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Or. en

Pakeitimas 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka
konkrečius ESIF finansavimo 
reikalavimus;

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos, ir 
turi didelį potencialą sukurti naujų darbo 
vietų. Su šiomis investicijomis susijusios 
rizikos lygis turi būti tinkamas, kad būtų 
užtikrintas fondo tikslų pasiekimas, ypač 
susijusių su darbo vietų kūrimu, visuomet 
atsižvelgiant į konkrečius ESIF 
finansavimo reikalavimus;

Or. es

Pagrindimas

Investicijos turi būti ne tik gyvybingos, bet ir turėti didelį darbo vietų kūrimo potencialą. 
Įvertinti, kad investicijų rizikos lygis yra tinkamas, yra labai sudėtinga, reikėtų tinkamiau 
vadovautis tikslais, kurių turi siekti ESIF, visų pirma darbo vietų kūrimo srityje.

Pakeitimas 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
kurios gali būti susijusios su tam tikra 
atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitinka 
konkrečius ESIF finansavimo 

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai, socialiniu ir 
aplinkos požiūriu gyvybingos ir kurios gali 
būti susijusios ir su tam tikra didele rizika, 
tačiau vis tiek atitinka konkrečius ESIF 
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reikalavimus; finansavimo reikalavimus;

Or. it

Pakeitimas 137
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ESIF turėtų tinkamai atsižvelgti į 
padėtį darbo rinkoje visose ES valstybėse 
narėse ir regionuose ir vertindamas 
projektus įtraukti galimus siektinus 
užimtumo didinimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ESIF valdančioji taryba nustatys 
remtinų projektų investicijų politiką ir jų 
rizikos pobūdį. Kadangi ši politika 
priklausys nuo projektų atrankos, būtų 
tikslinga įtraukti Europos Parlamentą į 
kriterijų rengimą;

Or. es

Pagrindimas

Valdančioji taryba atlieka esminį vaidmenį ESIF nustatant investicijų politiką ir projektų 
atrankos kriterijus. Dėl šios priežasties į jų rengimą būtina įtraukti Europos Parlamentą.
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Pakeitimas 139
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) pagrindinis ESIF principas turėtų 
būti rezultatais grindžiamas požiūris, 
orientuotas ne tik į sąnaudas; ESIF 
sėkmė turėtų būti grindžiama tikro 
augimo vertinimu, darbo vietų kūrimu ir 
valstybių narių ekonomikos skatinimu;

Or. en

Pakeitimas 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ESIF turi būti orientuotas į naujų 
investicijų kūrimą tose srityse, kuriose 
investuotojų susidomėjimas yra ribotas ir 
nėra kuo pakeisti investicijų, kurios turėtų 
būti sukurtos kitur (išstūmimo efektas), 
arba teikti prioritetą bet kokiu atveju 
didesnę grąžą teikiančioms investicijoms 
(savaimingumo efektas). Reikia skatinti 
socialines investicijas, kurios ne tik 
generuoja socialinę grąžą, bet ir skatina 
teigiamą socialinį poveikį, pavyzdžiui, 
investicijas į žmogiškąjį kapitalą arba 
didelio poveikio investicijas į užimtumą 
arba skurdo mažinimą;

Or. es

Pakeitimas 141
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys 
patirties. Būtina, kad bent vienas komiteto 
narys būtų socialinės ir darbo rinkos 
politikos specialistas, ir todėl jis turi būti 
atsakingas už pateiktų projektų socialinio 
poveikio vertinimą. Investicijų komitetas 
turėtų būti atskaitingas ESIF valdančiajai 
tarybai, kuri turėtų prižiūrėti, kaip siekiama 
ESIF tikslų. Kad būtų veiksmingai 
naudojamasi EIF patirtimi, ESIF turėtų 
remti Europos investicijų fondui teikiamą 
finansavimą, kad fondas galėtų vykdyti 
atskirus projektus, susijusius su 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 142
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų ir makroekonomikos sritis ir jose 
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Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

turintys patirties. Investicijų komitetas 
turėtų būti atskaitingas ESIF valdančiajai 
tarybai, kuri turėtų prižiūrėti, kaip siekiama 
ESIF tikslų. Kad būtų veiksmingai 
naudojamasi EIF patirtimi, ESIF turėtų 
remti Europos investicijų fondui teikiamą 
finansavimą, kad fondas galėtų vykdyti 
atskirus projektus, susijusius su 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 143
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai
tarybai, kuri turėtų prižiūrėti, kaip 
siekiama ESIF tikslų. Kad būtų 
veiksmingai naudojamasi EIF patirtimi, 
ESIF turėtų remti Europos investicijų 
fondui teikiamą finansavimą, kad fondas 
galėtų vykdyti atskirus projektus, susijusius 
su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties, be 
to, gerai žinantys valstybių narių – ypač 
nukentėjusių nuo krizės – padėties 
specifiką. Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai ir 
Europos Parlamentui, kurie turėtų 
prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Investicijų komiteto darbą turėtų stebėti 
Europos Parlamentas. Kad būtų 
veiksmingai naudojamasi EIF patirtimi, 
ESIF turėtų remti Europos investicijų 
fondui teikiamą finansavimą, kad fondas 
galėtų vykdyti atskirus projektus, susijusius 
su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

Or. pl
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Pakeitimas 144
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties, taip 
pat turintys patirties socialinių klausimų 
srityje. Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 145
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
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atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Šie du organai taip pat turėtų savo 
atitinkamais lygmenimis remti 
investavimo platformų plėtojimą. Kad 
būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 146
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

(17) visus sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo turėtų priimti Investicijų 
komitetas. Investicijų komitetą turėtų 
sudaryti nepriklausomi ekspertai, gerai 
išmanantys investicinių projektų sritis ir 
jose turintys patirties, taip pat turintys 
įrodytos patirties vieno iš penkių 
strategijos „Europa 2020“ pagrindinių 
tikslų srityje. Investicijų komitetas turėtų 
sudaryti partnerystę su kompetentingomis 
nacionalinėmis, regiono ir vietos valdžios 
institucijomis, ekonominiais ir socialiniais 
partneriais ir atitinkamomis 
organizacijomis, atstovaujančiomis 
pilietinei visuomenei. Tokios partnerystės 
tikslas – užtikrinti, kad būtų laikomasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principo 
ir kad už planuojamas operacijas būtų 
atsakingos suinteresuotosios šalys.
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
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Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 147
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetui taip pat turėtų 
priklausyti socialinių partnerių ir MVĮ 
atstovai. Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

Or. de

Pakeitimas 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties, ir 
jis bus atskaitingas Valdančiajai tarybai, 
kuri prižiūrės ESIF tikslų siekimą. Kad 
būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, kurie nustatytų projektus, kurie 
turi didžiausią potencialą išspręsti 
pagrindines socialines ir ekonomines 
Europos problemas, ir išmanytų
investicinių projektų sritis ir jose turėtų
patirties. Komitetas bus atskaitingas 
Valdančiajai tarybai, kuri prižiūrės ESIF 
tikslų siekimą. Kad būtų veiksmingai 
naudojamasi EIF patirtimi, ESIF turėtų 
remti Europos investicijų fondui teikiamą 
finansavimą, kad fondas galėtų vykdyti 
atskirus projektus, susijusius su 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

Or. es

Pagrindimas

Investicijų komiteto ekspertai turi išmanyti ne tik sritis, kuriose vykdomi projektai, bet ir turėti 
priemonių nustatyti projektus, turinčius didžiausią potencialą išspręsti esamas socialines ir 
ekonomines problemas.

Pakeitimas 149
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
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priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties, taip 
pat viešųjų organizacijų ir socialinių 
partnerių atstovai. Investicijų komitetas 
turėtų būti atskaitingas ESIF valdančiajai 
tarybai, kuri turėtų prižiūrėti, kaip siekiama 
ESIF tikslų. Kad būtų veiksmingai 
naudojamasi EIF patirtimi, ESIF turėtų 
remti Europos investicijų fondui teikiamą 
finansavimą, kad fondas galėtų vykdyti 
atskirus projektus, susijusius su 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

(17) skaidrius sprendimus dėl ESIF 
paramos naudojimo infrastruktūros ir 
dideliems vidutinės kapitalizacijos 
projektams turėtų priimti Investicijų 
komitetas. Investicijų komitetą turi
sudaryti nepriklausomi ekspertai, tinkamai 
atrinkti vadovaujantis atskaitomybės 
principu ir gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties. 
Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su labai mažoms,
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
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įmonėmis;

Or. it

Pakeitimas 151
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant pagerinti Investicijų 
komiteto demokratinį valdymą ir 
atskaitomybę, Investicijų komiteto 
ekspertus turėtų tvirtinti Europos 
Parlamentas;

Or. en

Pakeitimas 152
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) kad būtų vykdomi naujosios 
Komisijos įgaliojimai, Investicijų komiteto 
nariu turėtų būti paskirtas bent vienas 
socialinės politikos srities specialistas. 
Taip turėtų būti atrenkami projektai, 
suderinami su ES socialinės politikos 
prioritetais, įskaitant skurdo ir socialinės 
atskirties mažinimo prioritetą;

Or. en
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Pakeitimas 153
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro 16 000 000 000 EUR. 
Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos 
dydis turėtų būti apribotas priklausomai 
nuo to, kokios rūšies yra priemonė, 
pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 
garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų 
portfelio dydžio procentinė dalis. Tikimasi, 
kad garantiją derinant su 
5 000 000 000 EUR, kuriuos suteiks EIB, 
ESIF parama turėtų sutelkti 
60 800 000 000 EUR papildomų EIB ir 
EIF investicijų. Tikimasi, kad dėl šių 
60 800 000 000 EUR, remiant ESIF, 2015–
2017 m. Sąjungoje iš viso bus sutelkta 
315 000 000 000 EUR investicijų. 
Garantijos, skirtos projektams, kurie 
pabaigiami nepareikalavus garantijos, gali 
būti naudojamos naujoms operacijoms 
remti;

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro mažiausiai
16 000 000 000 EUR. Garantiją teikiant 
portfelio pagrindu, jos dydis turėtų būti 
apribotas priklausomai nuo to, kokios 
rūšies yra priemonė, pavyzdžiui, skola, 
nuosavas kapitalas ar garantijos, kaip 
neįvykdytų įsipareigojimų portfelio dydžio 
procentinė dalis. Tikimasi, kad garantiją 
derinant su 5 000 000 000 EUR, kuriuos 
suteiks EIB, ESIF parama turėtų sutelkti 
60 800 000 000 EUR papildomų EIB ir 
EIF investicijų. Tikimasi, kad dėl šių 
60 800 000 000 EUR, remiant ESIF, 2015–
2017 m. Sąjungoje iš viso bus sutelkta 
315 000 000 000 EUR investicijų. 
Garantijos, skirtos projektams, kurie 
pabaigiami nepareikalavus garantijos, gali 
būti naudojamos naujoms operacijoms 
remti;

Or. fr

Pakeitimas 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro 16 000 000 000 EUR. 
Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos 
dydis turėtų būti apribotas priklausomai 
nuo to, kokios rūšies yra priemonė, 

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro 16 000 000 000 EUR. 
Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos 
dydis turėtų būti apribotas priklausomai 
nuo to, kokios rūšies yra priemonė, 
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pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 
garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų 
portfelio dydžio procentinė dalis. Tikimasi, 
kad garantiją derinant su 5 000 000 000 
EUR, kuriuos suteiks EIB, ESIF parama 
turėtų sutelkti 60 800 000 000 EUR 
papildomų EIB ir EIF investicijų. Tikimasi, 
kad dėl šių 60 800 000 000 EUR, remiant 
ESIF, 2015–2017 m. Sąjungoje iš viso bus 
sutelkta 315 000 000 000 EUR investicijų. 
Garantijos, skirtos projektams, kurie 
pabaigiami nepareikalavus garantijos, gali 
būti naudojamos naujoms operacijoms 
remti;

pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 
garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų 
portfelio dydžio procentinė dalis. Tikimasi, 
kad garantiją derinant su 5 000 000 000 
EUR, kuriuos suteiks EIB, ESIF parama 
turėtų sutelkti 60 800 000 000 EUR 
papildomų EIB ir EIF investicijų. Tikimasi, 
kad dėl šių 60 800 000 000 EUR, remiant 
ESIF, 2015–2017 m. Sąjungoje iš viso bus 
sutelkta 315 000 000 000 EUR investicijų, 
o tai rodo, kad fondas reikalingas skubai 
ir kad reikalingas jo tiesioginis poveikis 
per ateinančius trejus metus. Garantijos, 
skirtos projektams, kurie pabaigiami 
nepareikalavus garantijos, gali būti 
naudojamos naujoms operacijoms remti;

Or. es

Pagrindimas

Iš dviejų egzistuojančių bendrų požiūrių į Europos strateginių investicijų fondą (ESIF), būtina 
skatinti požiūrį, kad ESIF yra skubi trumpojo laikotarpio priemonė kovoti su nedarbo 
problema, o ne skatinti Europos infrastruktūros modernizavimą.

Pakeitimas 155
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro 16 000 000 000 EUR. 
Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos 
dydis turėtų būti apribotas priklausomai 
nuo to, kokios rūšies yra priemonė, 
pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 
garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų 
portfelio dydžio procentinė dalis. Tikimasi, 
kad garantiją derinant su 5 000 000 000 
EUR, kuriuos suteiks EIB, ESIF parama 
turėtų sutelkti 60 800 000 000 EUR 

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro 16 000 000 000 EUR. 
Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos 
dydis turėtų būti apribotas priklausomai 
nuo to, kokios rūšies yra priemonė, 
pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 
garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų 
portfelio dydžio procentinė dalis. 
Garantijos, skirtos projektams, kurie 
pabaigiami nepareikalavus garantijos, gali 
būti naudojamos naujoms operacijoms 
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papildomų EIB ir EIF investicijų. 
Tikimasi, kad dėl šių 60 800 000 000 
EUR, remiant ESIF, 2015–2017 m. 
Sąjungoje iš viso bus sutelkta 
315 000 000 000 EUR investicijų.
Garantijos, skirtos projektams, kurie 
pabaigiami nepareikalavus garantijos, gali 
būti naudojamos naujoms operacijoms 
remti;

remti;

Or. en

Pakeitimas 156
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras, privačiojo 
sektoriaus subjektus ir už Sąjungos ribų 
esančius subjektus, jeigu tam pritaria esami 
įnašų mokėtojai. Trečiosios šalys gali įnešti 
tiesioginius įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF 
valdymo struktūroje;

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą ir investicijas teikiančius 
bankus ar valstybėms narėms 
priklausančias ar jų valdomas valstybines 
agentūras, privačiojo sektoriaus subjektus 
ir už Sąjungos ribų esančius subjektus, 
jeigu tam pritaria esami įnašų mokėtojai. 
Trečiosios šalys gali įnešti tiesioginius 
įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF valdymo 
struktūroje;

Or. fr

Pakeitimas 157
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras, privačiojo 
sektoriaus subjektus ir už Sąjungos ribų 
esančius subjektus, jeigu tam pritaria esami 
įnašų mokėtojai. Trečiosios šalys gali įnešti 
tiesioginius įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF 
valdymo struktūroje;

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras ir regionų 
institucijas, privačiojo sektoriaus subjektus 
ir už Sąjungos ribų esančius subjektus, 
jeigu tam pritaria esami įnašų mokėtojai. 
Trečiosios šalys gali įnešti tiesioginius 
įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF valdymo 
struktūroje;

Or. fr

Pakeitimas 158
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras, privačiojo 
sektoriaus subjektus ir už Sąjungos ribų 
esančius subjektus, jeigu tam pritaria 
esami įnašų mokėtojai. Trečiosios šalys 
gali įnešti tiesioginius įnašus į ESIF ir 
dalyvauti ESIF valdymo struktūroje;

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras. Trečiosios 
šalys gali įnešti tiesioginius įnašus į ESIF ir 
dalyvauti ESIF valdymo struktūroje;

Or. en
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Pakeitimas 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras, privačiojo 
sektoriaus subjektus ir už Sąjungos ribų 
esančius subjektus, jeigu tam pritaria esami 
įnašų mokėtojai. Trečiosios šalys gali įnešti 
tiesioginius įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF 
valdymo struktūroje;

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras, privačiojo 
sektoriaus subjektus ir už Sąjungos ribų 
esančius subjektus, jeigu tam pritaria esami 
įnašų mokėtojai. Trečiosios šalys gali įnešti 
tiesioginius įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF 
valdymo struktūroje, visuomet 
atsižvelgiant į bendrą Europos interesą 
priimant sprendimus ir nustatant politiką 
ir strategijas;

Or. es

Pagrindimas

Priimant sprendimus tikslinga apsaugoti Europos interesus.

Pakeitimas 160
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
trečiosioms šalims, įskaitant valstybes 
nares, nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras, 

(19) kad fondo ištekliai toliau galėtų didėti, 
dalyvauti ESIF turėtų būti leidžiama 
valstybėms narėms, nacionaliniams
skatinamąjį finansavimą teikiantiems 
bankams ar valstybėms narėms 
priklausančioms ar jų valdomoms 
valstybinėms agentūroms. Šios trečiosios 
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privačiojo sektoriaus subjektus ir už 
Sąjungos ribų esančius subjektus, jeigu 
tam pritaria esami įnašų mokėtojai. 
Trečiosios šalys gali įnešti tiesioginius 
įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF valdymo 
struktūroje;

šalys gali įnešti tiesioginius įnašus į ESIF ir 
dalyvauti ESIF valdymo struktūroje;

Or. en

Pakeitimas 161
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) į valstybių narių finansinį įnašą į 
ESIF, įskaitant galimą dalyvavimą 
investavimo platformose, Komisija 
neturėtų atsižvelgti nustatydama fiskalinį 
koregavimą pagal pakto prevencinę arba 
korekcinę dalis. Pamatinės deficito vertės 
perviršio atveju Komisija neturėtų pradėti 
perviršinio deficito procedūros. Taip pat 
procedūra neturėtų būti pradėta nustačius 
skolos pamatinės vertės viršijimą tuo 
atveju, kai tai tėra įnašų į ESIF 
rezultatas;

Or. en

Pakeitimas 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 

Išbraukta.
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investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, kurie 
remiami ES garantija, finansavimo. Dėl 
šio principo lankstumo turėtų kuo labiau 
padidėti galimybės pritraukti investuotojų 
į investavimo sritis, į kurias orientuojasi 
ESIF;

Or. it

Pakeitimas 163
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, kurie 
remiami ES garantija, finansavimo. Dėl šio 
principo lankstumo turėtų kuo labiau 
padidėti galimybės pritraukti investuotojų į 
investavimo sritis, į kurias orientuojasi 
ESIF;

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, įskaitant valstybės 
pagalbos taisykles ir viršutines 
finansavimo ribas, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, kurie 
remiami ES garantija, finansavimo. Dėl šio 
principo lankstumo turėtų kuo labiau 
padidėti galimybės pritraukti investuotojų į 
investavimo sritis, į kurias orientuojasi 
ESIF;

Or. en

Pakeitimas 164
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės, iš 
anksto pasikonsultavusios su socialiniais 
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investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, kurie 
remiami ES garantija, finansavimo. Dėl šio 
principo lankstumo turėtų kuo labiau 
padidėti galimybės pritraukti investuotojų 
į investavimo sritis, į kurias orientuojasi 
ESIF;

partneriais ir valdžios institucijomis vietos 
ir regiono lygmenimis, gali naudotis 
Europos struktūriniais ir investicijų 
fondais, kad prisidėtų prie reikalavimus 
atitinkančių projektų, kurie remiami ES 
garantija, finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 165
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, kurie 
remiami ES garantija, finansavimo. Dėl šio 
principo lankstumo turėtų kuo labiau 
padidėti galimybės pritraukti investuotojų į 
investavimo sritis, į kurias orientuojasi 
ESIF;

(21) jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės 
atitinkamais atvejais gali naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, kad 
prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių 
projektų, kurie remiami ES garantija, 
finansavimo. Dėl šio principo lankstumo 
turėtų kuo labiau padidėti galimybės 
pritraukti investuotojų į investavimo sritis, 
į kurias orientuojasi ESIF. ESIF negali 
būti naudojamas siekiant bendrai 
finansuoti projektus, kurie atitinka 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 166
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos (22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
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veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu 
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu 
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma), 
įskaitant atvejus, kai ESIF remiami 
projektai taip pat gautų finansavimą iš 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo.
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 167
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 

(22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
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Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). Vykdant 
tokius pokyčius ir teikiant valstybės 
pagalbą būtina atsižvelgti į skirtingas 
valstybių narių biudžeto galimybes.
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

Or. pl

Pakeitimas 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu 
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

(22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turi atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu 
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

Or. it
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Pakeitimas 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje reikia 
nedelsiant imtis veiksmų, prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui 2015 m. EIB ir EIF gali 
finansuoti papildomus projektus, 
neatitinkančius įprasto jų finansavimo 
pobūdžio. Siekiant kuo labiau padidinti 
šiame reglamente numatytų priemonių 
naudą, turėtų būti įmanoma tokiems 
papildomiems projektams taikyti ES 
garantiją tuo atveju, jeigu jie atitinka šiame 
reglamente išdėstytus esminius kriterijus;

(23) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje reikia 
nedelsiant imtis veiksmų, prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui 2015 m. EIB ir EIF gali 
finansuoti papildomus projektus, 
neatitinkančius įprasto jų finansavimo 
pobūdžio. Siekiant kuo labiau padidinti 
šiame reglamente numatytų priemonių 
naudą, turi būti įmanoma tokiems 
papildomiems projektams taikyti ES 
garantiją tuo atveju, jeigu jie atitinka šiame 
reglamente išdėstytus esminius kriterijus;

Or. it

Pakeitimas 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) ESIF remiamos EIB finansavimo ir 
investavimo operacijos turėtų būti 
administruojamos laikantis EIB taisyklių ir 
procedūrų, įskaitant tinkamas kontrolės 
priemones ir priemones, kurių imamasi 
siekiant išvengti mokesčių slėpimo, taip 
pat laikantis atitinkamų taisyklių ir 
procedūrų, susijusių su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Audito 
Rūmais, be kita ko, Europos Komisijos, 
Europos Audito Rūmų ir Europos 
investicijų banko trišalio susitarimo;

(24) ESIF remiamos EIB finansavimo ir 
investavimo operacijos privalo būti 
skaidrios, bendros, administruojamos 
laikantis EIB taisyklių ir procedūrų, 
įskaitant tinkamas bei patikimas kontrolės 
priemones ir priemones, kurių imamasi 
siekiant išvengti mokesčių slėpimo, taip 
pat laikantis atitinkamų taisyklių ir 
procedūrų, susijusių su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Audito 
Rūmais, be kita ko, Europos Komisijos, 
Europos Audito Rūmų ir Europos 
investicijų banko trišalio susitarimo;

Or. it
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Pakeitimas 171
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį ir nustatyti 
aspektus, kuriais ateityje būtų galima 
pagerinti veiklą. Tokiais vertinimais turėtų 
būti prisidedama prie atskaitomybės 
didinimo ir tvarumo analizės;

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir ekonominį ir 
socialinį poveikį ir nustatyti aspektus, 
kuriais ateityje būtų galima pagerinti 
veiklą. Tokiais vertinimais turėtų būti 
prisidedama prie atskaitomybės didinimo ir 
tvarumo analizės;

Or. en

Pakeitimas 172
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį ir nustatyti 
aspektus, kuriais ateityje būtų galima 
pagerinti veiklą. Tokiais vertinimais turėtų 
būti prisidedama prie atskaitomybės 
didinimo ir tvarumo analizės;

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį ir nustatyti 
aspektus, kuriais ateityje būtų galima 
pagerinti veiklą. Tokiais vertinimais turėtų 
būti prisidedama prie atskaitomybės 
didinimo ir tvarumo analizės. Ataskaitos 
forma jie turėtų būti reguliariai teikiami 
Europos Parlamentui, kad šis pateiktų 
nuomonę;

Or. fr

Pakeitimas 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį ir nustatyti 
aspektus, kuriais ateityje būtų galima 
pagerinti veiklą. Tokiais vertinimais turėtų 
būti prisidedama prie atskaitomybės 
didinimo ir tvarumo analizės;

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį, ypač 
susijusį su socialiniu ir ekonominiu 
poveikiu, ypatingą dėmesį skiriant darbo 
vietų kūrimui, ir nustatyti aspektus, kuriais 
ateityje būtų galima pagerinti veiklą. 
Tokiais vertinimais turėtų būti prisidedama 
prie atskaitomybės didinimo ir tvarumo 
analizės;

Or. es

Pagrindimas

Būtina įvertinti ESIF remiamų veiklų poveikį, ypač susijusį su darbo vietų kūrimu.

Pakeitimas 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį ir nustatyti 
aspektus, kuriais ateityje būtų galima 
pagerinti veiklą. Tokiais vertinimais turėtų
būti prisidedama prie atskaitomybės 
didinimo ir tvarumo analizės;

(25) EIB turi periodiškai vertinti ESIF 
remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos 
aktualumą, rezultatus ir poveikį ir nustatyti 
aspektus, kuriais ateityje būtų galima 
pagerinti veiklą. Tokiais vertinimais, kurių 
rezultatus būtina skelbti viešai, turi būti 
prisidedama prie atskaitomybės didinimo ir 
tvarumo analizės;

Or. it
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Pakeitimas 175
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos,
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos,
susijusios su investicijomis Sąjungoje. 
Siekdamas pagerinti konsultavimo 
paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, 
EIKC turėtų steigti savo filialus valstybėse 
narėse. Į EIKC konsultavimo paslaugas 
taip pat turi būti įtraukti vietinės finansų 
rinkos plėtros metodai;

Or. pl

Pakeitimas 176
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
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Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti 
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija;

Or. en

Pakeitimas 177
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti 
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų, Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų, socialinės ir užimtumo 
politikos ekspertų, taip pat pilietinės 
visuomenės atstovų kompetencija. Tai 
turėtų būti vieno langelio principu 
veikiantis centras klausimams dėl 
techninės pagalbos, susijusios su 
investicijomis Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 178
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti 
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti 
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje.
EIKC turėtų remti geografinių ir teminių 
investavimo platformų plėtojimą, 
suburdamas investuotojus, valdžios 
institucijas, ekspertus, švietimo, mokymo 
ir mokslinių tyrimų įstaigas ir kitus 
atitinkamus subjektus ES, nacionaliniu ir 
regiono lygmenimis, siekiant skatinti 
inovacijas, gebėjimų stiprinimą ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimą 
pagrindinėse srityse, kuriose reikia 
daugiau investicijų;

Or. en

Pakeitimas 179
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
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struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti 
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų bei MVĮ kompetencija. Tai 
turėtų būti vieno langelio principu 
veikiantis centras MVĮ ir klausimams dėl 
techninės pagalbos, susijusios su 
investicijomis Sąjungoje;

Or. de

Pakeitimas 180
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija. Tai turėtų būti 
vieno langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti įsteigtas 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir 
rengimu visoje Sąjungoje, remiantis 
Komisijos, EIB, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų, socialinių 
partnerių ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų valdymo institucijų 
kompetencija. Tai turėtų būti vieno 
langelio principu veikiantis centras 
klausimams dėl techninės pagalbos, 
susijusios su investicijomis Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, turėtų būti 

(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos 
finansavimo operacijos, privalo būti 
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įsteigtas Europos investavimo konsultacijų 
centras (EIKC). EIKC turėtų suteikti 
geresnę paramą, susijusią su projektų 
plėtojimu ir rengimu visoje Sąjungoje, 
remiantis Komisijos, EIB, nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
valdymo institucijų kompetencija. Tai 
turėtų būti vieno langelio principu 
veikiantis centras klausimams dėl 
techninės pagalbos, susijusios su 
investicijomis Sąjungoje;

įsteigtas Europos investavimo konsultacijų 
centras (EIKC). EIKC turėtų suteikti 
geresnę paramą, susijusią su projektų 
plėtojimu ir rengimu visoje Sąjungoje, 
remiantis Komisijos, EIB, nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
valdymo institucijų kompetencija. Tai 
turėtų būti vieno langelio principu 
veikiantis centras klausimams dėl 
techninės pagalbos, susijusios su 
investicijomis Sąjungoje. Toks centras 
privalo atitikti skaidrumo ir 
savarankiškumo kriterijus;

Or. it

Pakeitimas 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) garantijų fondas turėtų užtikrinti 
likvidumo atsargas Sąjungos biudžetui dėl 
nuostolių, kuriuos ESIF patiria siekdamas 
savo tikslų. Patirtis, susijusi su ESIF 
remtinų investicijų pobūdžiu, rodo, kad 
tinkamas būtų 50 % santykis tarp sumų, 
mokamų iš Sąjungos biudžeto ir pagal 
bendrus Sąjungos garantijų 
įsipareigojimus;

(28) garantijų fondas turėtų užtikrinti 
likvidumo atsargas Sąjungos biudžetui dėl 
nuostolių, kuriuos ESIF patiria siekdamas 
savo tikslų;

Or. it

Pakeitimas 183
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/2013, ir Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei, nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1316/2013, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės 
investicijos tam tikrose srityse, kurioms 
atitinkamai taikomos šios programos, nei 
įmanoma pagal esamas programas. ESIF 
turėtų galėti panaudoti ES garantijos 
svertą ir labiau padidinti finansinį poveikį 
tose mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, inovacijų ir transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

Išbraukta.

__________________
2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
3 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
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Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pakeitimas 184
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/2013, ir Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei, nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1316/2013, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės 
investicijos tam tikrose srityse, kurioms 
atitinkamai taikomos šios programos, nei 
įmanoma pagal esamas programas. ESIF 
turėtų galėti panaudoti ES garantijos 
svertą ir labiau padidinti finansinį poveikį 
tose mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, inovacijų ir transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

Išbraukta.

__________________
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2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
3 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pakeitimas 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/20132, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, 
nustatytai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1316/20133, skirtos 
lėšos. ESIF nekartoja šiomis 
programomis siekiamų tikslų. Tačiau 
tikimasi, kad sumažinus abi programas 
siekiant finansuoti garantijų fondą, bus 
užtikrintos didesnės investicijos tam 
tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų 

Išbraukta.
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galėti panaudoti ES garantijos svertą ir 
labiau padidinti finansinį poveikį tose 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, 
inovacijų ir transporto, telekomunikacijų 
ir energetikos infrastruktūros srityse, nei 
būtų įmanoma, jeigu ištekliai būtų 
naudojami teikiant dotacijas pagal 
planuojamą programą „Horizontas 2020“ 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Todėl tikslinga perskirti dalį 
šiuo metu toms programoms numatyto 
finansavimo ESIF naudai;

__________________
2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 
1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 
104).
3 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. it

Pakeitimas 186
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 

(29) Kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/20132, ir Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei, nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1316/20133, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/20132, ir Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei, nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1316/20133, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai, nepamirštant pradinių programų 
tikslų;

__________________ __________________
2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

3 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

3 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 
(OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. fr
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Pakeitimas 187
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 
sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turėtų 
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remdamiesi valstybių narių pasiūlymais, 
turėtų skatinti sukurti skaidrią Sąjungoje 
jau vykdomų ir būsimų investicinių 
projektų, tinkamų investicijoms, bazę. Ši 
projektų bazė turėtų leisti užtikrinti, kad 
informacija apie investicinius projektus 
būtų viešai skelbiama reguliariai ir 
struktūrizuotai, kad investuotojai turėtų 
patikimos informacijos, kuria galėtų 
pagrįsti savo investavimo sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 188
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 



PE551.778v01-00 104/112 AM\1052802LT.doc

LT

sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turėtų 
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turėtų 
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos ir skaidrios
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

Or. fr

Pakeitimas 189
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 
sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turėtų 
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 
sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turėtų 
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus. Naudojantis šia 
baze didelė reikšmė teikiama pagrindinių 
verslo paslapčių saugojimui;

Or. de
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Pakeitimas 190
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl 
to, kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 
sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė 
turėtų leisti užtikrinti, kad informacija 
apie investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, 
kad investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

Komisija, Europos Parlamentas ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 
sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę;

Or. en

Pakeitimas 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl to, 
kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 
informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, kurios teikia 
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sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turėtų
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

tinkamą informaciją apie remtinus 
projektus, turi skatinti sukurti skaidrią 
Sąjungoje jau vykdomų ir būsimų 
investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė turi
leisti užtikrinti, kad informacija apie 
investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad 
investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

Or. it

Pakeitimas 192
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybės narės taip pat pradėjo darbą 
nacionaliniu lygmeniu, kad sukurtų ir 
skatintų projektų bazes, skirtas 
nacionalinės reikšmės projektams. 
Komisijos ir EIB parengtoje informacijoje 
turėtų būti pateikiamos nuorodos į 
susijusias nacionalines projektų bazes;

(32) valstybės narės taip pat pradėjo darbą 
nacionaliniu lygmeniu, kad sukurtų ir 
skatintų projektų bazes, skirtas 
nacionalinės reikšmės projektams, 
įskaitant projektus darbo vietų kūrimo 
srityje. Komisijos ir EIB parengtoje 
informacijoje turėtų būti pateikiamos 
nuorodos į susijusias nacionalines projektų 
bazes;

Or. en

Pakeitimas 193
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybės narės taip pat pradėjo darbą (32) valstybės narės ir jų nacionalinės, 
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nacionaliniu lygmeniu, kad sukurtų ir 
skatintų projektų bazes, skirtas 
nacionalinės reikšmės projektams. 
Komisijos ir EIB parengtoje informacijoje 
turėtų būti pateikiamos nuorodos į 
susijusias nacionalines projektų bazes;

regioninės ir vietos valdžios institucijos 
turėtų dirbti, kad sukurtų ir skatintų 
projektų bazes, skirtas Europos reikšmės 
projektams. Komisijos ir EIB parengtoje 
informacijoje turėtų būti pateikiamos 
nuorodos į susijusias projektų bazes;

Or. en

Pakeitimas 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybės narės taip pat pradėjo darbą 
nacionaliniu lygmeniu, kad sukurtų ir 
skatintų projektų bazes, skirtas 
nacionalinės reikšmės projektams. 
Komisijos ir EIB parengtoje informacijoje 
turėtų būti pateikiamos nuorodos į 
susijusias nacionalines projektų bazes;

(32) valstybės narės taip pat pradėjo darbą 
nacionaliniu lygmeniu, kad sukurtų ir 
skatintų projektų bazes, skirtas 
nacionalinės reikšmės projektams. 
Komisijos ir EIB parengtoje informacijoje 
turi būti pateikiamos nuorodos į susijusias 
nacionalines projektų bazes;

Or. it

Pakeitimas 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) nors projektų bazėje identifikuotus 
projektus EIB gali naudoti 
identifikuodamas ir atrinkdamas ESIF 
remtinus projektus, projektų bazės taikymo 
sritis turėtų būti platesnė, kad būtų 
identifikuojami projektai visoje Sąjungoje. 
Į tokią taikymo sritį gali būti įtraukiami 
projektai, kuriuos galima visiškai 
finansuoti privačiojo sektoriaus lėšomis 

(33) nors projektų bazėje identifikuotus 
projektus EIB gali naudoti 
identifikuodamas ir atrinkdamas ESIF 
remtinus projektus, projektų bazės taikymo 
sritis turėtų būti platesnė, kad būtų 
identifikuojami projektai visoje Sąjungoje. 
ESIF turi galėti remti projektų, 
identifikuotų projektų bazėje, finansavimą 
ir investicijas į juos;
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arba naudojant kitas priemones, 
teikiamas Europos ar nacionaliniu 
lygmeniu. ESIF turėtų galėti remti 
projektų, identifikuotų projektų bazėje, 
finansavimą ir investicijas į juos, tačiau į 
sąrašą projektai neturėtų būti įtraukiami 
ir galimybė gauti ESIF paramą neturėtų 
būti suteikiama automatiškai, o ESIF 
turėtų būti suteikta laisvė savo nuožiūra 
atrinkti ir remti projektus, kurie neįtraukti 
į sąrašą;

Or. it

Pakeitimas 196
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas;

siekiant užtikrinti atskaitomybę Europos 
piliečiams, EIB Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų reguliariai teikti ESIF 
padarytos pažangos bei ekonominio ir 
socialinio poveikio ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 197
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas;

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas. Tuo tikslu EIB turėtų pateikti 
Parlamentui ir Tarybai metinę nuomonei 
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skirtą ataskaitą;

Or. fr

Pakeitimas 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas;

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir realaus 
socialinio ir ekonominio poveikio, 
ypatingą dėmesį skiriant darbo vietų 
kūrimui, ataskaitas;

Or. es

Pagrindimas

Patikslinamas periodinės informacijos, kurią turės teikti EIB Europos Parlamentui, turinys. 
Kaip jau buvo pažymėta, būtina įvertinti, ar finansinėmis investicijomis prisidedama prie 
darbo vietų kūrimo.

Pakeitimas 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas;

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas;

Or. it
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Pakeitimas 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Sąjungos piliečiai ir nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų žinoti apie 
ESIF veiklą ir skiriamas lėšas; pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti skaidrumą ir viešą 
dokumentų atskleidimą;

Or. en

Pakeitimas 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti tinkamą ES 
garantijos įsipareigojimų taikymo sritį ir 
užtikrinti, kad ES garantija būtų galima 
nuolat pasinaudoti, Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl sumų, mokėtinų iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto, patikslinimo 
ir dėl atitinkamo I priedo dalinio keitimo.
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

(35) siekiant užtikrinti tinkamą ES 
garantijos įsipareigojimų taikymo sritį ir 
užtikrinti, kad ES garantija būtų galima 
nuolat pasinaudoti, ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais;

Or. it
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Pakeitimas 202
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
modeliu, taikytinu teikiant informaciją 
apie investicinius projektus ir jų indėlį 
įgyvendinant Sąjungos politikos tikslus, 
turėtų būti suteikti Komisijai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

Or. en

Pakeitimas 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kadangi ši reglamento tikslų, t. y. 
remti investicijas Sąjungoje ir užtikrinti 
daugiau galimybių gauti finansavimą 
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų, valstybės narės negali deramai 
pasiekti dėl savo fiskalinio pajėgumo veikti 
skirtumų ir kadangi dėl siūlomo veiksmo 
masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu neviršijama to, 

(36) kadangi ši reglamento tikslų, t. y. 
remti investicijas Sąjungoje ir užtikrinti 
daugiau galimybių gauti finansavimą labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat įmonėms, kuriose dirba 
iki 3 000 darbuotojų, naujoves 
diegiančioms pradedančiosioms įmonėms 
ir labai rizikingiems projektams, valstybės 
narės negali deramai pasiekti dėl savo 
fiskalinio pajėgumo veikti skirtumų ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 
poveikio tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
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kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Or. it


