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Pakeitimas 204
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir Europos investicijų bankas
(toliau – EIB) sudaro susitarimą dėl 
Europos strateginių investicijų fondo
(toliau – ESIF) įsteigimo.

1.Atsižvelgdami į Europos Vadovų 
Tarybos ir Europos Parlamento suteiktus 
įgaliojimus, Komisija ir Europos 
investicijų bankas (toliau – EIB) gali 
sudaryti susitarimą dėl Europos strateginių 
investicijų fondo (toliau – ESIF) įsteigimo.
Susitarimas teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir skelbiamas 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 205
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti kokybiškas investicijas 
Sąjungoje, skirtas regionams, kuriuose 
didelis nedarbo ir skurdo lygis, ir užtikrinti 
daugiau galimybių gauti finansavimą 
įmonėms, kuriose dirba iki 1 500
darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant 
mažosioms, labai mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat socialinėms ir solidarios 
ekonomikos įmonėms, ir EIB suteikiant 
pajėgumą prisiimti riziką (toliau –
Susitarimas dėl ESIF). Tokios investicijos 
skirtos ekonominei veiklai paspartinti 
atsižvelgiant į ilgalaikius bendrus ES 
interesus, siekiant remti 2020 m. ES 
tikslus, ypač susijusius su užimtumu, 
aplinkosauga ir socialiniais reikalais. 
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Investicijos, kurios nepadeda siekti SESV 
1 dalyje išdėstytų tikslų arba 2020 m. ES 
tikslų, negali būti finansuojamos iš 
Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF). Bendras ESIF tikslas – skatinti ir 
užtikrinti tvarų, įtraukų ir ilgalaikį 
ekonomikos augimą, kokybiškų darbo 
vietų kūrimą ir socialinę įtrauktį 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti viešas ir privačias
investicijas Sąjungoje ir užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą įmonėms,
socialinės ekonomikos įmonėms ir 
paslaugų teikėjams, kuriems dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF). Bendras 
ESIF tikslas – skatinti ir užtikrinti tvarų, 
įtraukų ir ilgalaikį ekonomikos augimą, 
kokybiškų darbo vietų kūrimą ir socialinę 
įtrauktį Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 207
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF). Bendras 
ESIF tikslas – skatinti ir užtikrinti tvarų, 
įtraukų ir ilgalaikį ekonomikos augimą, 
kokybiškų darbo vietų kūrimą ir socialinę 
įtrauktį Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 208
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką 
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir EIB suteikiant 
pajėgumą prisiimti riziką (toliau –
Susitarimas dėl ESIF).

Or. de

Pakeitimas 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje, 
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ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką 
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

didinti ES socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir užtikrinti daugiau galimybių 
gauti finansavimą mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką 
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

Or. fr

Pakeitimas 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir EIB suteikiant pajėgumą 
prisiimti riziką (toliau – Susitarimas dėl 
ESIF).

ESIF tikslas – remti viešas ir privačias
investicijas Sąjungoje ir užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą mažosioms, 
vidutinėms ir labai mažoms įmonėms, taip 
pat įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų, naujoves diegiančioms 
pradedančiosioms įmonėms ir ypač 
rizikingiems projektams, EIB suteikiant 
pajėgumą prisiimti riziką (toliau –
Susitarimas dėl ESIF). Vienas pagrindinių 
ESIF tikslų turi būti skatinti ir užtikrinti 
tvarų, įtraukų ir ilgalaikį ekonomikos 
augimą, kurti kokybiškas darbo vietas bei 
remti socialinę įtrauktį 
EuroposSąjungoje.

Or. it

Pakeitimas 211
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF). Bendras 
ESIF tikslas – skatinti ilgalaikį 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 212
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką 
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, pirmiausia dėmesį
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms,
kurių sukurtos darbo vietos sudaro 
daugiau kaip 80 proc. visų darbo vietų 
Europos Sąjungoje, ir EIB suteikiant 
pajėgumą prisiimti riziką (toliau –
Susitarimas dėl ESIF).

Or. fr

Pakeitimas 213
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – atgaivinti ekonomikos 
augimą ir kurti kokybiškas darbo vietas 
Sąjungoje remiant investicijas ir
užtikrinant daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

Or. en

Pakeitimas 214
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio 
skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti
didesnį finansavimą įmonėms, kuriose 
dirba iki 3 000 darbuotojų, daugiausia 
dėmesio skiriant mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir EIB suteikiant pajėgumą 
prisiimti riziką (toliau – Susitarimas dėl 
ESIF).

Or. hr

Pakeitimas 215
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
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mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius 
bankus ar valstybėms narėms 
priklausančias ar jų valdomas valstybines 
agentūras ir privačiojo sektoriaus 
subjektus.

mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti valstybių 
narių valdomos kitos trečiosios šalys.

Or. en

Pakeitimas 216
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus 
ar valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras ir 
privačiojo sektoriaus subjektus.

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus 
ar valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras.

Or. en

Pakeitimas 217
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus 

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus 
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ar valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras ir 
privačiojo sektoriaus subjektus.

ar valstybėms narėms, regionų ir vietos 
valdžios institucijoms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras ir 
privačiojo sektoriaus subjektus.

Or. hr

Pakeitimas 218
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus 
ar valstybėms narėms priklausančias ar jų 
valdomas valstybines agentūras ir 
privačiojo sektoriaus subjektus.

2. Prie Susitarimo dėl ESIF gali prisijungti 
valstybės narės. Jeigu esami įnašų 
mokėtojai sutinka, prie Susitarimo dėl 
ESIF taip pat gali prisijungti kitos 
trečiosios šalys, įskaitant nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius bankus 
ar valstybėms narėms ir regionų 
institucijoms priklausančias ar jų valdomas 
valstybines agentūras ir privačiojo 
sektoriaus subjektus.

Or. fr

Pakeitimas 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu tam tikra valstybė narė norėtų 
prisidėti prie ESIF finansavimo, jai turėtų
būti suteikta garantija, kad įmokėtos lėšos 
bus skirtos jos teritorijoje 
įgyvendinamiems projektams.

Or. it
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Pakeitimas 220
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Europos Parlamento ir Tarybos 
įgaliojimuose nurodytos investavimo 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 221
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) geografinių kvotų, kuriomis būtų 
deramai atsižvelgiama į investicijų 
poreikius valstybėse narėse, kuriose 
didelis nedarbo ir skurdo lygis arba kurios 
labiausiai nukentėjo nuo finansų krizės, 
nustatymo metodika;

Or. en

Pakeitimas 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
Sąjungai priskirtinas atlyginimas iš ESIF 
remiamų operacijų pateikiamas atskaičius 
išmokas dėl ES garantijos pareikalavimo 

Išbraukta.
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atvejų ir paskiau – sąnaudas pagal 2 
dalies trečią pastraipą ir 5 straipsnio 3 
dalį.

Or. it

Pakeitimas 223
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 
konsultavimo tarnybomis ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio 
konsultavimo centro projektų finansavimo 
Sąjungoje klausimais funkciją. Tai apima 
paramą, susijusią su techninės pagalbos 
naudojimu projektų struktūros formavimui, 
novatoriškų finansinių priemonių 
naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių naudojimu, ir prireikus 
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais.

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
teikti konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, nukreipti juos į 
regionus, kuriuose yra didelis nedarbas, ir 
nustatyti investicijas, kurios turi didelį 
darbo vietų kūrimo potencialą, jas rengti 
ir plėtoti. Tai apima paramą, susijusią su 
techninės pagalbos naudojimu projektų 
struktūros formavimui, atsakingų 
investicijų valdymu ir novatoriškų 
finansinių priemonių naudojimu.

Or. en

Pakeitimas 224
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
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įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 
konsultavimo tarnybomis ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tai apima paramą, 
susijusią su techninės pagalbos naudojimu 
projektų struktūros formavimui, 
novatoriškų finansinių priemonių 
naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių naudojimu, ir prireikus 
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais.

įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 
konsultavimo tarnybomis ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tai apima paramą, 
susijusią su techninės pagalbos naudojimu 
projektų struktūros formavimui, 
novatoriškų finansinių priemonių 
naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių naudojimu, ir prireikus 
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais. Kartu su Europos Komisija 
įgyvendins naujoviškos komunikacijos 
strategiją, kad plačiąją visuomenę 
supažindintų su Susitarimo dėl ESIF 
įgyvendinimo tvarka.

Or. fr

Pakeitimas 225
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 
konsultavimo tarnybomis ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tai apima paramą, 
susijusią su techninės pagalbos naudojimu 
projektų struktūros formavimui, 
novatoriškų finansinių priemonių 
naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 
konsultavimo tarnybomis ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tai apima paramą, 
susijusią su techninės pagalbos naudojimu 
projektų struktūros formavimui, parama 
investicijų platformų kūrimui, novatoriškų 
finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir 
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partnerysčių naudojimu, ir prireikus 
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais.

privačiojo sektorių partnerysčių 
naudojimu, poveikio darbo vietų kūrimui 
didinimu, ir prireikus patarimus susijusiais 
ES teisės aktų klausimais.

Or. en

Pakeitimas 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 
konsultavimo tarnybomis ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tai apima paramą, 
susijusią su techninės pagalbos naudojimu 
projektų struktūros formavimui, 
novatoriškų finansinių priemonių 
naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių naudojimu, ir prireikus 
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais.

2. Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). Šis centras turi 
atitikti skaidrumo ir savarankiškumo 
kriterijus. EIKC tikslas – remtis esamomis 
EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis 
ir teikti konsultavimo paramą 
identifikuojant investicinius projektus, juos 
rengiant ir plėtojant, taip pat atlikti vieno 
langelio principu veikiančio techninio 
konsultavimo centro projektų finansavimo 
Sąjungoje klausimais funkciją. Tai apima 
paramą, susijusią su techninės pagalbos 
naudojimu projektų struktūros formavimui, 
novatoriškų finansinių priemonių 
naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių naudojimu, ir prireikus 
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais.

Or. it

Pakeitimas 227
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC naudojasi 
EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija.

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC reguliariai 
konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
subjektais, susijusiais su investicijomis, 
taip pat tam tikrais atvejais naudojasi EIB, 
Komisijos, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija.

Or. en

Pakeitimas 228
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC naudojasi 
EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija.

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC naudojasi 
EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų, Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų ir ekspertų kompetencija 
socialinės politikos ir užimtumo srityse.

Or. fr

Pakeitimas 229
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC naudojasi 
EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija.

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC naudojasi 
EIB, Komisijos, socialinių partnerių,
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų valdymo institucijų 
kompetencija.
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Or. en

Pakeitimas 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susitarimo dėl ESIF šalimis tapusios 
valstybės narės gali teikti savo įnašus, visų 
pirma pinigais arba EIB priimtinos 
garantijos pavidalu. Kitos trečiosios šalys 
gali teikti įnašus tik pinigais.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 231
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susitarimo dėl ESIF šalimis tapusios 
valstybės narės gali teikti savo įnašus, visų 
pirma pinigais arba EIB priimtinos 
garantijos pavidalu. Kitos trečiosios šalys 
gali teikti įnašus tik pinigais.

3. Susitarimo dėl ESIF šalimis tapusios 
valstybės narės gali teikti savo įnašus, visų 
pirma pinigais arba EIB priimtinos 
garantijos pavidalu. Kitos trečiosios šalys 
gali teikti įnašus tik pinigais. Į valstybių 
narių finansinį įnašą, įskaitant galimus 
įnašus investavimo platformoms, Komisija 
neatsižvelgia nustatydama fiskalinį 
koregavimą pagal Stabilumo ir augimo 
pakto prevencinę ir korekcinę dalis. Jei 
būtų viršyta deficito pamatinė vertė, 
Komisija nepradeda perviršinio deficito 
procedūros. Taip pat procedūra 
nepradedama nustačius skolos pamatinės 
vertės viršijimą tuo atveju, kai tai tėra 
įnašų į ESIF rezultatas.

Or. en
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Pakeitimas 232
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis

Investavimo gairės

Investavimo gairės

1. Vykdydamas didelės Europos pridėtinės 
vertės operacijas ESIF teikia paramą 
siekdamas prisidėti prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslų, taip pat prie Sutartyje 
įtvirtintų ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos stiprinimo ir 
regioninių skirtumų mažinimo tikslų 
įgyvendinimo.

Komisija ir EIB užtikrina, kad ESIF 
teikiama parama atitiktų atitinkamų 
sričių Sąjungos politiką, šio straipsnio 2 ir 
3 dalyse išdėstytus horizontaliuosius 
principus ir Sąjungos prioritetus ir kad 
papildytų kitas Sąjungos priemones.

ESIF finansuojami veiksmai atitinka 
taikytiną Sąjungos teisę ir su jos taikymu 
susijusią nacionalinę teisę.

Komisija ir EIB užtikrina ESIF 
veiksmingumą įgyvendinant, vykdant 
stebėseną, teikiant ataskaitas ir vertinant. 
Taikant atitinkamus rodiklius sudaromos 
sąlygos nustatyti ekonominę, socialinę ir 
su aplinkos apsauga susijusią naudą, 
gautą teikiant ESIF paramą.

ESIF remiamos EIB finansavimo ir 
investavimo operacijos tvarkomos pagal 
EIB taisykles ir procedūras, įskaitant 
horizontaliąją ir sektorių politiką. Visiems 
ESIF finansuojamiems projektams 
taikoma EIB skundų nagrinėjimo tvarkos 
politika ir procedūros bei Europos 
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ombudsmeno susitarimo memorandumas.

2. Komisija ir EIB užtikrina, kad būtų 
skatinama vyrų ir moterų lygybė, kad būtų 
į ją atsižvelgiama ir būtų įtrauktas lyčių 
aspektas. Jie imasi atitinkamų priemonių 
siekdami užkirsti kelią diskriminacijai. 
Visų pirma atsižvelgiama į prieinamumą 
neįgaliesiems.

3. ESIF tikslų siekiama atsižvelgiant į 
darnaus vystymosi principą ir Sąjungos 
skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti 
aplinkos kokybę, kaip nurodyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.

Komisija ir EIB užtikrina paramą su 
klimato kaita susijusiems tikslams ir 
skiria jiems 20 proc. Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 233
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku.

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba
skiriama taikant atvirą ir skaidrią
atrankos procedūrą. Valdančioji taryba
vieną savo narį išrenka pirmininku.

Or. en

Pakeitimas 234
Monika Vana, Terry Reintke
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku.

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
įgaliojimų specifikacijas susitarime dėl 
ESIF numatoma, kad ESIF valdo 
Valdančioji taryba, kuri pagal 2a straipsnį
nustato strateginę kryptį, investicijų 
kriterijus, orientavimą, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku.

Or. en

Pakeitimas 235
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku.

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką, ESIF 
rizikos pobūdį ir keletą numatomų darbo 
vietų, kurios bus kuriamos, laikydamasi 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų. 
Valdančioji taryba vieną savo narį išrenka 
pirmininku.

Or. en
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Pakeitimas 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku.

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų, prieš tai juos 
patvirtinus Europos Parlamentui.
Valdančioji taryba atsižvelgia į ESIF 
investicijų politikos socialinių ir 
ekonominių rodiklių, skirtų Europos 
teritorijoms, kuriose aukštas nedarbo 
lygis, nustatymą. Valdančioji taryba vieną 
savo narį išrenka pirmininku.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgta į Europos Parlamento pasiūlymą nustatyti ESIF investicijų 
politiką. Atrodo tikslinga, kad Parlamentas išreikštų savo sutikimą dėl kriterijų, pagal kuriuos 
pasirenkami projektai. Be to, nustatant projektų pasirinkimo kriterijus, būtų tikslinga 
atsižvelgti į socialinius ir ekonominius rodiklius.

Pakeitimas 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri nustato 
strateginę kryptį, strateginį turto 
paskirstymą ir veiklos politiką bei 
procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali 
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remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku.

remti ESIF, investicijų politiką ir ESIF 
rizikos pobūdį, laikydamasi 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba 
vieną savo narį išrenka pirmininku. 
Valdančioji taryba privalo 
nedviprasmiškai vadovautis skaidrumo, 
savarankiškumo ir demokratiškumo 
principais.

Or. it

Pakeitimas 238
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Svarbu užtikrinti, kad Valdančiosios 
tarybos nustatytos gairės ir kriterijai 
atitiktų realų investicijų poreikį bei 
realius privačių investuotojų ir MVĮ, 
siekiančių gauti finansavimą, poreikius. 
Todėl Valdančioji taryba turėtų įtraukti 
atitinkamas suinteresuotąsias šalis ir su 
jomis konsultuotis.

Or. fr

Pakeitimas 239
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį. Tarp
Valdančiosios tarybos narių iš Komisijos 
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yra atstovų, turinčių pripažintos patirties 
užimtumo ir socialinės politikos srityje.

Or. en

Pakeitimas 240
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį. Tarp 
Valdančiosios tarybos narių iš Komisijos 
yra atstovų, turinčių pripažintos patirties 
užimtumo ir socialinės politikos srityje.

Or. en

Pakeitimas 241
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.
Valdančiosios tarybos narius sudaro 1/2 
Sąjungos atstovų, išrinktų slaptu Europos 
Parlamento ir Tarybos balsavimu, ¼ EIB 
ir ¼ pilietinės visuomenės atstovų, taip pat 
Europos platformų atstovai, dirbantys 
socialinių reikalų, aplinkos ir mokesčių 
teisingumo srityse, ir socialiniai 
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partneriai. Be šių kvotų, ne mažiau kaip 1 
pilietinės visuomenės platformos atstovas 
yra Valdančiosios tarybos narys.

Or. en

Pakeitimas 242
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų mokėtojų 
įnašų, mokamų pinigais arba garantijų 
pavidalu, dydį, ir ne mažiau kaip tris 
Europos socialinių partnerių atstovus, iš 
kurių ne mažiau kaip du – Europos 
profesinių sąjungų atstovai, turintys 
visateisę narystę ir balsavimo teises.

Or. en

Pakeitimas 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.

2. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai 
yra Sąjunga ir EIB, Valdančiosios tarybos 
narių ir balsų skaičius paskirstomas 
atsižvelgiant į atitinkamą įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį. Tarp 
Valdančiosios tarybos narių iš Komisijos 
yra atstovų, turinčių pripažintos patirties 
užimtumo ir socialinės politikos srityje.

Or. en
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Pakeitimas 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarp Valdančiosios tarybos narių iš 
Komisijos yra atstovų, turinčių pripažintos 
patirties užimtumo ir socialinės politikos 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 245
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba priima sprendimus 
bendru sutarimu.

Valdančioji taryba stengiasi priimti
sprendimus bendru sutarimu. Jeigu per 
pirmininko nustatytą laikotarpį 
Valdančioji taryba negali priimti 
sprendimo bendru sutarimu, ji sprendimą 
priima paprasta balsų dauguma. 
Sprendimas nepriimamas, jei socialiniai 
partneriai balsuoja prieš.

Or. en

Pakeitimas 246
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečiajai šaliai prisijungus prie ESIF 
susitarimo pagal 1 straipsnio 2 dalį, narių ir 
balsų skaičius EFIS valdančiojoje taryboje 
nustatomas pagal šios šalies įnašą, 
teikiamą pinigais arba garantijos 
pavidalu. Komisijos ir EIB narių ir balsų 
skaičius atitinkamai pakeičiamas 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

3. Trečiajai šaliai prisijungus prie ESIF 
susitarimo pagal 1 straipsnio 2 dalį, narių ir 
balsų skaičius EFIS valdančiojoje taryboje 
bus nustatomas laikantis taisyklės, kad 
viena šalis turi vieną balsą. Komisijos ir 
EIB narių ir balsų skaičius atitinkamai 
pakeičiamas 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. pl

Pakeitimas 247
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai prie Susitarimo dėl ESIF pagal 1 
straipsnio 2 dalį prisijungia kitos šalys, 
Valdančiosios tarybos narių ir balsų 
skaičius paskirstomas atsižvelgiant į 
atitinkamą įnašų mokėtojų įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.
Komisijos ir EIB narių ir balsų skaičius 
pagal 2 dalį atitinkamai 
perskaičiuojamas.

3. Kai prie Susitarimo dėl ESIF pagal 1 
straipsnio 2 dalį prisijungia kitos šalys, 
Valdančiosios tarybos narių ir balsų 
skaičius paskirstomas atsižvelgiant į 
atitinkamą įnašų mokėtojų įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį, 
tačiau jis neviršija 20 proc. tarybos narių.

Or. en

Pakeitimas 248
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai prie Susitarimo dėl ESIF pagal 1 
straipsnio 2 dalį prisijungia kitos šalys, 

3. Kai prie Susitarimo dėl ESIF pagal 1 
straipsnio 2 dalį prisijungia kitos šalys, 
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Valdančiosios tarybos narių ir balsų 
skaičius paskirstomas atsižvelgiant į 
atitinkamą įnašų mokėtojų įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį. 
Komisijos ir EIB narių ir balsų skaičius 
pagal 2 dalį atitinkamai perskaičiuojamas.

Valdančiosios tarybos narių ir balsų 
skaičius paskirstomas atsižvelgiant į 
atitinkamą įnašų mokėtojų įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį. 
Komisijos ir EIB narių ir balsų skaičius 
pagal 2 dalį atitinkamai perskaičiuojamas.
Be to, bus ne mažiau kaip trys Europos 
socialinių partnerių atstovai, iš kurių ne 
mažiau kaip du – Europos profesinių 
sąjungų atstovai, turintys visateisę narystę 
ir balsavimo teises.

Or. en

Pakeitimas 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nepriima sprendimo, 
jeigu Komisija arba EIB balsuoja prieš.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 250
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba negali priimti 
sprendimo, jei tam prieštarauja Komisija 
arba EIB.

Vadovaujančios tarybos sprendimas negali 
būti priimtas, jeigu tam prieštarauja 
Komisija arba EIB. Metinėje ataskaitoje
Europos Parlamentui turi būti pranešta 
apie ginčytinus atvejus.

Or. pl
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Pakeitimas 251
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nepriima sprendimo, 
jeigu Komisija arba EIB balsuoja prieš.

Valdančioji taryba nepriima sprendimo, 
jeigu Komisija, EIB arba pilietinės 
visuomenės atstovai balsuoja prieš.

Or. en

Pakeitimas 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nepriima sprendimo, 
jeigu Komisija arba EIB balsuoja prieš.

Valdančioji taryba nepriima sprendimo, 
jeigu Komisija arba EIB balsuoja prieš. 
Jeigu taip atsitinka, balsavimas prieš turi 
būti pagrindžiamas prieš valdančiosios 
tarybos narius.

Or. es

Pagrindimas

Neatrodo tinkama suteikti veto teisę jo nepagrindžiant.

Pakeitimas 253
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba nepriima sprendimo, Valdančioji taryba nepriima sprendimo, 
jeigu Komisija, EIB arba socialinių 
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jeigu Komisija arba EIB balsuoja prieš. partnerių atstovai balsuoja prieš.

Or. en

Pakeitimas 254
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, skiria 
Valdančioji taryba remdamasi bendru 
Komisijos ir EIB pasiūlymu.

Vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, skiria 
Valdančioji taryba remdamasi bendru 
Komisijos ir EIB pasiūlymu. Kontrolės ir 
skaidrumo tikslais vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją jų 
įgaliojimų pradžioje ir jiems įpusėjus 
apklausia kompetentingas Europos 
Parlamento komitetas.

Or. fr

Pakeitimas 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas,
skiria Valdančioji taryba remdamasi 
bendru Komisijos ir EIB pasiūlymu.

Vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją trejų metų 
laikotarpiui skiria Valdančioji taryba 
remdamasi bendru Komisijos ir EIB 
pasiūlymu, prieš tai susipažinusi su 
privaloma Europos Parlamento nuomone 
ir remdamasi skaidrumo, savarankiškumo 
bei demokratiškumo principais.

Or. it
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Pakeitimas 256
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Europos Parlamentas turi patvirtinti 
iniciatyvinio komiteto valdybos narius ir 
generalinį direktorių ir pateikti įrodymų, 
jog nėra interesų konfliktų.

Or. en

Pakeitimas 257
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF veikia Investicijų komitetas, 
atsakingas už galimų operacijų, 
atitinkančių ESIF investicijų politiką, 
nagrinėjimą ir paramos suteikiant ES 
garantiją operacijoms patvirtinimą pagal 5 
straipsnį, neatsižvelgiant į jų geografinę 
vietą.

5. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF veikia Investicijų komitetas, 
atsakingas už galimų operacijų, 
atitinkančių ESIF investicijų politiką, 
nagrinėjimą ir paramos suteikiant ES 
garantiją operacijoms patvirtinimą pagal 5 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 258
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši Investicijų komitetą sudaro šeši 
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nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Ne mažiau kaip 
vienas iš paskirtųjų narių turi būti 
socialinės ir darbo rinkos politikos srities 
specialistas, todėl atsako už komiteto 
sprendimų socialinio poveikio vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 259
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro dešimt 
ekspertų ir vykdomasis direktorius.
Nepriklausomi ekspertai turi aukšto lygio 
atitinkamos rinkos patirties projektų 
finansavimo srityje, išmano valstybių 
narių vietinių rinkų specifiką ir gali 
spręsti socialinius klausimus. Juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Or. pl

Pakeitimas 260
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
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aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Socialinės 
politikos specialistas skiriamas vienu iš 
nepriklausomų Investicijų komiteto 
ekspertų. Šis ekspertas atsako už pateiktų 
projektų socialinio poveikio vertinimą 
siekdamas užtikrinti, kad fondo remiami 
projektai remtų ES socialinius tikslus ir 
būtų naudingi visai visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 261
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi
įrodyti turintys žinių apie ne mažiau kaip 
vieną iš penkių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų ir aukšto lygio atitinkamos patirties 
projektų finansavimo srityje. Du ekspertus
skiria Valdančioji taryba, du ekspertus 
skiria Pilietinės visuomenės forumas dėl 
geresnio investavimo ir po vieną 
ekspertą – Europos Parlamentas ir 
Taryba trejų metų laikotarpiui, kuris gali 
būti pratęstas. Investicijų komiteto atstovą 
patvirtinta Europos Parlamentas ir 
Taryba.

Or. en

Pakeitimas 262
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos patirties projektų 
finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Ne mažiau kaip 
vienas socialinės politikos specialistas 
skiriamas vienu iš nepriklausomų 
Investicijų komiteto ekspertų. Šis 
ekspertas atsako už pateiktų projektų 
socialinio poveikio vertinimą siekdamas 
užtikrinti, kad fondo remiami projektai 
remtų ES socialinius tikslus ir būtų 
naudingi visai visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 263
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo ir makroekonomikos 
srityse ir juos skiria Valdančioji taryba 
trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas.

Or. en

Pakeitimas 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir geba 
nustatyti projektus, kurie turi didžiausią 
potencialą išspręsti dideles socialines ir 
ekonomines problemas. Ekspertus skiria 
Valdančioji taryba vienų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Or. es

Pagrindimas

Eksperto žinios ir patirtis turi apimti gebėjimus, kurie būtini nustatant projektus, galinčius 
veiksmingiausiai prisidėti kovojant su didelėmis socialinėmis ir ekonomikos problemomis, su 
kuriomis susiduria ES. Be to, ekspertai turi būti skiriami vienų metų laikotarpiui, kuris gali 
būti pratęstas.

Pakeitimas 265
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo, pramonės plėtros, 
sanglaudos ir užimtumo politikos srityse ir
juos skiria Valdančioji taryba trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Or. en
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Pakeitimas 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Investicijų komitetą sudaro šeši ekspertai, 
renkami vadovaujantis skaidrumo, 
savarankiškumo, kompetentingumo ir 
demokratiškumo principais, ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Vienas iš 
Investicijų komiteto nepriklausomų 
ekspertų turi būti socialinės politikos 
specialistas. Siekiant užtikrinti, kad 
finansavimas bus suteiktas ES tikslus 
remiantiems projektams, šis ekspertas turi 
įvertinti pateiktų projektų socialinį 
poveikį.

Or. it

Pakeitimas 267
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi ekspertai turi pateikti įrodymų, kad 
nėra patekę į jokį interesų konfliktą dėl 
investicinės veiklos.

Or. en

Pakeitimas 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užimtumo ir socialinės politikos 
specialistas skiriamas vienu iš 
nepriklausomų Investicijų komiteto 
ekspertų. Šis ekspertas atsako už pateiktų 
projektų socialinio poveikio ir poveikio 
užimtumui vertinimą siekdamas užtikrinti, 
kad fondo remiami projektai remtų ES 
socialinius tikslus ir būtų naudingi visai 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 269
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetas sprendimus priima
paprasta balsų dauguma.

Investicijų komitetas sprendimus priima
bendru sutarimu.

Or. en

Pakeitimas 270
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetas užmezga 
partnerystės ryšius su kompetentingomis 
nacionalinės, regionų ir vietos valdžios 
institucijomis, ekonominiais ir socialiniais 
partneriais bei atitinkamomis pilietinei 
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visuomenei atstovaujančiomis 
institucijomis. Šie partneriai dalyvauja 
nagrinėjant ir tvirtinant operacijas, 
kuriomis remiama ES garantija.

Or. en

Pakeitimas 271
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pilietinės visuomenės forumas dėl 
geresnio investavimo 

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF 
turi įsteigęs Pilietinės visuomenės forumą 
dėl geresnio investavimo, kuriam būtų 
pavesta kontroliuoti ESIF finansavimo ar 
investavimo operacijas. Pilietinės 
visuomenės forumas atspindi Investicijų 
komiteto struktūrą. Forumo nariai 
siūlomi Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir tvirtinami balsuojant. Pilietinės 
visuomenės forumas gali vetuoti bet kokią 
operaciją, jei turi pagrįstų abejonių dėl 
reikalavimų vykdymo ir 5 straipsnyje 
nustatytų apribojimų laikymosi, jei įtaria, 
kad Iniciatyvinio komiteto arba 
Investicijų komiteto nariai pateko į 
interesų konfliktą.

Or. en

Pagrindimas

Iniciatyvinių komitetų nariai yra asmeniškai suinteresuoti, kad būtų vykdomos tam tikros 
rūšies operacijos dėl priežasčių, susijusių su regionais, sektoriais, ar kitų priežasčių. Todėl 
kontrolės įstaiga yra būtina.
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Pakeitimas 272
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Skaidrumo nuostata

Atlyginimai ir išmokos, mokami 
Valdančiosios tarybos, Investicijų 
komiteto arba Pilietinės visuomenės 
forumo nariams, taip pat atlyginimai ir 
išmokos, mokami ESIF vadovams, 
ketvirčio ataskaitose turi būti visiškai 
skelbiami. Lyčių pusiausvyra ketvirčio 
ataskaitose turi būti nurodyta.

Or. en

Pakeitimas 273
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Su lytimis susijusi nuostata

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(XXXX) dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyros 
gerinimo ir atitinkamų priemonių 
(2012/0299/COD) taikoma visai skyrimo, 
atrankos arba įdarbinimo ESIF 
institucijose tvarkai.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva dėl lyčių pusiausvyros gerinimo taip pat labai svarbi ESIF valdybai, nes 



PE551.867v01-00 38/78 AM\1053204LT.doc

LT

subalansuotas lyčių paskirstymas turės teigiamos įtakos investicijų struktūrai.

Pakeitimas 274
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir 
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, jomis 
siekiama tvarių tikslų ir jomis padedama 
siekti bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:

Or. fr

Pakeitimas 275
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Bet kuri susijusi 
operacija atitinka Sąjungos politiką ir ja
padedama siekti bent vieno iš šių bendrųjų 
tikslų ir vieno iš strategijos „Europa 
2020“ tikslų:
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Or. en

Pakeitimas 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, jomis 
padedama siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

Or. en

Pakeitimas 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir 
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, ypač 
ES socialinės politikos prioritetų tikslus ir 
socialines bei lygybės išankstines sąlygas, 
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ir jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, jomis 
padedama siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

Or. en

Pakeitimas 279
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, jomis 
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jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

padedama siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

Or. en

Pakeitimas 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir 
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, 
atrenkant projektus, pagrindinis kriterijus 
turi būti nedarbo lygio mažinimas, ir 
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

Or. es

Pakeitimas 281
Siôn Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 

2. ES garantija suteikiama EIB 
finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam 
finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti 
finansavimo ir investavimo operacijas 
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pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką ir
jomis padedama siekti bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

pagal 7 straipsnio 2 dalį. Susijusios 
operacijos atitinka Sąjungos politiką, jomis 
padedama siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

Or. en

Pakeitimas 282
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą;

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės ir 
turizmo centruose, energetikos 
infrastruktūrą, visų pirma energetikos 
tinklų jungtis, ir skaitmeninę infrastruktūrą;

Or. hr

Pakeitimas 283
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą;

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, energetikos infrastruktūrą, 
visų pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 284
Anne Sander
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose; energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą;

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose; energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą; ypatingas 
dėmesys bus skirtas tarpvalstybiniams 
projektams.

Or. fr

Pakeitimas 285
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas ir inovacijas;

b) investuoti į socialinę politiką, įskaitant 
socialinę apsaugą, socialines paslaugas, 
socialinę ir solidariąją ekonomiką,
švietimą nuo ankstyvojo amžiaus ir 
mokymą, sveikatos priežiūrą, mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, 
informacines ir ryšių technologijas ir 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investuoti į švietimą ir mokymą, b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
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sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas ir inovacijas;

sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas, inovacijas, socialines 
paslaugas, socialinę ekonomiką ir
socialines įmones;

Or. en

Pakeitimas 287
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas ir inovacijas;

b) investuoti į socialinę sritį, įskaitant 
socialinę apsaugą, socialines ir sveikatos 
priežiūros paslaugas ir socialinę 
ekonomiką, švietimą ir mokymą, sveikatos 
priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas ir inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 288
Siôn Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas ir inovacijas;

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, socialines ir ilgalaikes 
sveikatos priežiūros paslaugas, mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, 
informacines ir ryšių technologijas ir 
inovacijas;

Or. en



AM\1053204LT.doc 45/78 PE551.867v01-00

LT

Pakeitimas 289
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) infrastruktūros projektai aplinkos, 
gamtos išteklių, miestų plėtros ir
socialinėse srityse;

d) infrastruktūros projektai aplinkos, 
gamtos išteklių, miestų plėtros, socialinėse
ir viešųjų paslaugų srityse;

Or. en

Pakeitimas 290
Siôn Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) infrastruktūros projektai aplinkos, 
gamtos išteklių, miestų plėtros ir
socialinėse srityse;

d) infrastruktūros projektai aplinkos, 
gamtos išteklių, miestų plėtros ir socialinės 
ekonomikos srityse;

Or. en

Pakeitimas 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teikti finansinę paramą 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms įmonėms, įskaitant 
apyvartinio kapitalo rizikos finansavimą.

e) teikti finansinę paramą 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms mažosioms, vidutinėms 
ir labai mažoms įmonėms, taip pat 
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų, naujoves diegiančioms 
pradedančiosioms įmonėms ir ypač 
rizikingiems projektams, įskaitant 
apyvartinio kapitalo rizikos finansavimą.
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Or. it

Pakeitimas 292
Siôn Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teikti finansinę paramą 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms įmonėms, įskaitant 
apyvartinio kapitalo rizikos finansavimą.

e) teikti finansinę paramą 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms įmonėms, įskaitant 
apyvartinio kapitalo rizikos finansavimą.
Dėl 1 straipsnyje minimų bendrovių, 
20 proc. turėtų būti skiriama socialinėms 
įmonėms, daugiausia dėmesio skiriant 
socialinės įtraukties projektams ir veiklai.

Or. en

Pakeitimas 293
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos į sektorius, turinčius didelį 
darbo vietų kūrimo potencialą, daugiausia 
dėmesio skiriant ilgalaikiam ir tvariam 
poveikiui, įskaitant socialinius ir sveikatos 
priežiūros sektorius, taip pat socialinę ir 
solidariąją ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos į sektorius, turinčius didelį 
darbo vietų kūrimo potencialą, daugiausia 
dėmesio skiriant ilgalaikiam ir tvariam 
poveikiui, įskaitant socialinius ir sveikatos 
priežiūros sektorius, taip pat socialinę ir 
solidariąją ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 295
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos į sektorius, turinčius didelį 
darbo vietų kūrimo potencialą, daugiausia 
dėmesio skiriant ilgalaikiam ir tvariam 
poveikiui, įskaitant socialinius ir sveikatos 
priežiūros sektorius, taip pat socialinę ir 
solidariąją ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investicijos į didelę socialinę ir 
ekonominę naudą remiant ilgalaikį 
ekonomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą;

Or. en
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Pakeitimas 297
Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatinti ekonomikos atsigavimą 
kuriant darbo vietas ir investuojant į 
projektus, turinčius didžiausią poveikį 
gerų darbo vietų kūrimui;

Or. fr

Pakeitimas 298
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) užtikrinti didžiausią teigiamą poveikį 
kokybiškų darbo vietų kūrimui ir 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai.

Or. en

Pakeitimas 299
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri operacija remia bent vieną iš 
strategijos „Europa 2020“ tikslų:

1. padidinti užimtumo lygį, kad dirbtų 
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75 proc. 20–64 metų amžiaus asmenų;

2. padidinti investicijas į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą ir (arba) 
inovacijas, kad 3 proc. ES BVP (viešojo ir 
privačiojo sektorių) būtų investuojama į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
ir (arba) inovacijas;

3. pagerinti su klimato kaitos ir (arba) 
energetikos politika susijusius tikslus 
siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc. (ar 
net 30 proc., jei bus tinkamos sąlygos), 
kad jis būtų mažesnis nei 1990 m., gauti 
20 proc. energijos iš atsinaujinančiųjų 
šaltinių ir 20 proc. padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą;

4. pagerinti galimybes mokytis ir likti 
švietimo sistemoje siekiant sumažinti 
mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių 
iki 10 proc. ir siekti, kad bent 40 proc. 30–
34 metų amžiaus asmenų įgytų 
universitetinį išsilavinimą;

5. sumažinti skurdą ir (arba) socialinę 
atskirtį siekiant sumažinti skustančių 
žmonių arba žmonių, kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių bent 
20 milijonų.

Or. en

Pakeitimas 300
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, ES garantija per EIB suteikiama 
specialių investavimo platformų ir 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų, kurie investuoja į šio 
reglamento reikalavimus atitinkančias 
operacijas, paramai. Tokiu atveju 
Valdančioji taryba nustato politiką dėl 

Be to, ES garantija per EIB suteikiama 
specialių investavimo platformų ir 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų, kurie investuoja į šio 
reglamento reikalavimus atitinkančias 
operacijas, paramai. Tokiu atveju 
Valdančioji taryba nustato politiką dėl 
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reikalavimus atitinkančių investavimo
platformų.

reikalavimus atitinkančių investavimo 
platformų. Investicijų komitetas yra 
atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta, kad 
ES garantija remiamais projektais 
apskritai būtų skatinama Europos 
socialinė ir regioninė sanglauda.

Or. en

Pakeitimas 301
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, ESIF prašo pateikti bet kokios 
operacijos prognozę apie darbo vietų 
kūrimo potencialą. Jei operacijos yra be 
darbo vietų kūrimo potencialo, reikia 
pateikti įrodymų, kad jomis siekiama ne 
mažiau kaip dviejų strategijos „Europa 
2020“ tikslų iš penkių.

Or. en

Pakeitimas 302
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama prižiūrėti, kaip atrenkami 
projektai, kuriuos gali remti ESIF, 
Valdančioji taryba į strateginę kryptį, 
strateginio turto paskirstymo gaires ir 
veiklos politiką bei procedūras, įskaitant 
investavimo politiką, įtraukia socialines 
bei lygybės išankstines sąlygas.

Or. en



AM\1053204LT.doc 51/78 PE551.867v01-00

LT

Pakeitimas 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama prižiūrėti, kaip atrenkami 
projektai, kuriuos gali remti ESIF, 
Valdančioji taryba į strateginę kryptį, 
strateginio turto paskirstymo gaires ir 
veiklos politiką bei procedūras, įskaitant 
investavimo politiką, įtraukia klausimus, 
susijusius su socialiniu poveikiu ir 
poveikiu užimtumui.

Or. en

Pakeitimas 304
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES garantija neteikiama, jei remiama(s):

a) atominių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimas ar statyba;

b) iškastinio kuro naudojimas ir 
perdirbimas;

c) oro uostų infrastruktūra;

d) bet koks projektas, dėl kurio 
perkeliamos arba prarandamos darbo 
vietos.

ES garantijos parama nepakeičia privačių 
rinkos finansų ir viešųjų valstybės narės 
išlaidų siekiant pirmoje pastraipoje 
nustatytų tikslų.
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Or. en

Pakeitimas 305
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė įrodyti, kad minėti investicijų 
kriterijai tenkinami, tenka Investicijų 
komitetui, kuris įpareigojamas viešai 
atsakyti į pateiktus prašymus, susijusius 
su ES garantijos naudojimo 
reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 306
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama prižiūrėti, kaip atrenkami 
projektai, kuriuos gali remti ESIF, 
Valdančioji taryba į strateginę kryptį, 
strateginio turto paskirstymo gaires ir 
veiklos politiką bei procedūras, įskaitant 
investavimo politiką, įtraukia socialines 
bei lygybės išankstines sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 307
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal Europos investicijų banko statuto 
17 straipsnį EIB įpareigoja finansavimo 
operacijų gavėjus padengti jo išlaidas, 
susijusias su ESIF. Nedarant poveikio 
antrai ir trečiai pastraipoms, iš Sąjungos 
biudžeto nedengiamos jokios EIB 
administracinės išlaidos ar kiti mokesčiai, 
susiję su EIB vykdoma finansavimo ir 
investavimo veikla pagal šį reglamentą.

3. Iš Sąjungos biudžeto nedengiamos 
jokios EIB administracinės išlaidos ar kiti 
mokesčiai, susiję su EIB vykdoma 
finansavimo ir investavimo veikla pagal šį 
reglamentą.

Or. it

Pakeitimas 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, į 
kuriuos investuoja EIB remdamasis ES 
garantija, finansavimo.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 309
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, įskaitant valstybės 
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naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, į 
kuriuos investuoja EIB remdamasis ES 
garantija, finansavimo.

pagalbos taisykles ir finansavimo ribas, 
valstybės narės gali naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, kad 
prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių 
projektų, į kuriuos investuoja EIB 
remdamasis ES garantija, finansavimo.

Or. en

Pakeitimas 310
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, į 
kuriuos investuoja EIB remdamasis ES 
garantija, finansavimo.

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, į 
kuriuos investuoja EIB remdamasis ES 
garantija, finansavimo. Operacijai gali būti 
skiriama ES garantijos ir kitų Sąjungos 
priemonių parama, jeigu išlaidų dalis 
negauna paramos iš daugiau nei vieno 
šaltinio.

Or. en

Pakeitimas 311
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, į 

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, kad prisidėtų prie 
reikalavimus atitinkančių projektų, į 
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kuriuos investuoja EIB remdamasis ES 
garantija, finansavimo.

kuriuos investuoja EIB remdamasis ES 
garantija, finansavimo. ESIF negali būti 
naudojamas siekiant bendrai finansuoti 
projektus, kurie atitinka Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 2 dalį garantijų fondui suteiktus 
išteklius tiesiogiai valdo Komisija, jie yra 
investuojami laikantis patikimo finansų 
valdymo principo ir jiems taikomos 
tinkamos rizikos ribojimo taisyklės.

4. Pagal 2 dalį garantijų fondui suteiktus 
išteklius tiesiogiai valdo Komisija, 
susipažinusi su privaloma Europos 
Parlamento nuomone, jie yra investuojami 
laikantis patikimo finansų valdymo 
principo ir jiems taikomos tinkamos rizikos 
ribojimo taisyklės.

Or. it

Pakeitimas 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 17 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais 5 dalyje numatyta tikslinė suma 
patikslinama daugiausia 10 %, kad būtų 
geriau atspindima galima rizika, jog ES 
garantijos bus pareikalauta.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 314
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 
galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį.

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, regionų ir vietos valdžios institucijų,
skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 
galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį.

Or. hr

Pakeitimas 315
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 
galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį.

1. Komisija ir EIB, remdamiesi valstybių 
narių pasiūlymais, skatina sukurti skaidrią 
Sąjungoje vykdomų ir galimų būsimų 
investicinių projektų bazę. Bazė nedaro 
poveikio galutiniams projektams, kurie 
atrinkti paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 316
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 
galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį.

1. Remdamasis Europos Parlamento ir 
Tarybos suteiktais įgaliojimais, 
Iniciatyvinis komitetas skatina sukurti
visiškai skaidrią Sąjungoje vykdomų ir 
galimų būsimų investicinių projektų bazę.
Bazės projektus ir operacijas gali siūlyti 
bet kuris Iniciatyvinio komiteto narys, taip 
pat Pilietinės visuomenės forumo dėl 
geresnio investavimo nariai. Bazė nedaro 
poveikio galutiniams projektams, kurie 
atrinkti paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 
galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį.

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių narių 
ir Europos Parlamento, skatina sukurti 
skaidrią Sąjungoje vykdomų ir galimų 
būsimų investicinių projektų bazę. Bazė 
nedaro poveikio galutiniams projektams, 
kurie atrinkti paramai teikti pagal 3 
straipsnio 5 dalį.

Or. it

Pakeitimas 318
Paloma López Bermejo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 1. Komisija, Europos Parlamentas ir EIB, 
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narių, skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 
galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį.

remiami valstybių narių, skatina sukurti 
skaidrią Sąjungoje vykdomų ir galimų 
būsimų investicinių projektų bazę. Bazė 
nedaro poveikio galutiniams projektams, 
kurie atrinkti paramai teikti pagal 3 
straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 319
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir EIB parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomas ir būsimas 
investicijas, kuriomis reikšmingai 
padedama siekti ES politikos tikslų.

2. Komisija ir EIB parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia visą 
turimą informaciją apie vykdomas ir 
būsimas investicijas, kuriomis reikšmingai 
padedama siekti ES politikos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir EIB parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomas ir būsimas 
investicijas, kuriomis reikšmingai 
padedama siekti ES politikos tikslų.

2. Komisija ir EIB parengia, atnaujina ir 
reguliariai, struktūrizuotai ir skaidriai
skelbia informaciją apie vykdomas ir 
būsimas investicijas, kuriomis reikšmingai 
padedama siekti ES politikos tikslų.

Or. it
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Pakeitimas 321
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje.

3. Valstybės narės, regionų ir vietos 
valdžios institucijos parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje.

Or. hr

Pakeitimas 322
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje.

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje, 
taip pat apie kokybiškų darbo vietų 
kūrimo potencialą.

Or. en

Pakeitimas 323
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 

3. Valstybės narės, regionų ir vietos 
valdžios institucijos parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
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investicinius projektus savo teritorijoje. informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje, 
ypač suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en

Pakeitimas 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje.

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai, struktūrizuotai ir skaidriai
skelbia informaciją apie vykdomus ir 
būsimus investicinius projektus savo 
teritorijoje.

Or. it

Pakeitimas 325
Jérôme Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Kontrolės ir skaidrumo tikslais 
Komisija, EIB ir valstybės narės 
kiekvienais metais prašo Europos 
Parlamento pateikti nuomonę dėl 
Europos investicinių projektų bazės 
turinio.

Or. fr

Pakeitimas 326
Maria João Rodrigues
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas
su EIF, kas pusmetį Komisijai teikia 
ataskaitą apie EIB finansavimo ir 
investavimo operacijas pagal šį reglamentą. 
Ataskaitoje įvertinama ES garantijos 
naudojimo atitiktis reikalavimams ir 
pagrindiniai veiklos rodikliai, nustatyti 
pagal 2 straipsnio 1 dalies g punktą. 
Ataskaitoje taip pat pateikiami kiekvienos 
EIB finansavimo ir investavimo operacijos, 
taip pat agreguoti statistiniai, finansiniai ir 
apskaitos duomenys.

1. EIB ir ESIF Investicijų komitetas, kai 
tinkama, bendradarbiaudami su EIF, kas 
pusmetį Komisijai, Tarybai ir Europos 
Parlamentui teikia ataskaitą apie EIB ir 
ESIF finansavimo ir investavimo 
operacijas pagal šį reglamentą. Ataskaitoje 
įvertinama ES garantijos naudojimo 
atitiktis reikalavimams ir pagrindiniai 
veiklos rodikliai, nustatyti pagal 2 
straipsnio 1 dalies g punktą. Ataskaitoje 
taip pat pateikiami kiekvienos EIB 
finansavimo ir investavimo operacijos, taip 
pat agreguoti statistiniai, finansiniai ir 
apskaitos duomenys. Ataskaitoje taip pat 
turėtų būti išsamus kokybiškas atitinkamų 
operacijų vertinimas, kaip nurodyta 5 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas 
su EIF, kas pusmetį Komisijai teikia 
ataskaitą apie EIB finansavimo ir 
investavimo operacijas pagal šį reglamentą. 
Ataskaitoje įvertinama ES garantijos 
naudojimo atitiktis reikalavimams ir 
pagrindiniai veiklos rodikliai, nustatyti 
pagal 2 straipsnio 1 dalies g punktą. 
Ataskaitoje taip pat pateikiami kiekvienos 
EIB finansavimo ir investavimo operacijos, 
taip pat agreguoti statistiniai, finansiniai ir 
apskaitos duomenys.

1. EIB, bendradarbiaudamas su EIF, kas 
pusmetį Komisijai teikia ataskaitą apie EIB 
finansavimo ir investavimo operacijas 
pagal šį reglamentą. Ataskaitoje įvertinama 
ES garantijos naudojimo atitiktis 
reikalavimams ir pagrindiniai veiklos 
rodikliai, nustatyti pagal 2 straipsnio 1 
dalies g punktą. Ataskaitoje taip pat 
pateikiami kiekvienos EIB finansavimo ir 
investavimo operacijos, taip pat agreguoti 
statistiniai, finansiniai ir apskaitos 
duomenys. Ataskaita turi būti parengta 
vadovaujantis skaidrumo, 
savarankiškumo ir dalijimosi principais.
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Or. it

Pakeitimas 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas 
su EIF, kas metus Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia ataskaitą apie finansavimo ir 
investavimo operacijas. Ataskaita yra 
viešai skelbiama ir joje pateikiama:

2. EIB, bendradarbiaudamas su EIF, kas 
pusmetį Europos Parlamentui ir Tarybai 
teikia ataskaitą apie finansavimo ir 
investavimo operacijas. Ataskaita yra 
viešai skelbiama ir joje pateikiama:

Or. it

Pakeitimas 329
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sukurtų darbo vietų skaičiaus, 
kokybės ir tvarumo vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 330
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) Europos pridėtinės vertės ir indėlio 
siekiant ES politikos tikslų, visų pirma 
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Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 331
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis;

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų, įskaitant naujai sukurtų darbo 
vietų skaičių, agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir ekonominis bei 
socialinis poveikis;

Or. en

Pakeitimas 332
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis;

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis, taip pat ir 
darbo vietų kūrimo požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis;

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis, įskaitant 
darbo vietų kūrimą ir socialinės nelygybės 
mažinimą;

Or. es

Pakeitimas 334
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų kokybės vertinimas;

d) EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų kokybės ir pasiektų rezultatų
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) EIB finansavimo ir investicijų į darbo 
vietų kūrimą poveikio vertinimas;

Or. es
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Pagrindimas

Kadangi darbo vietų kūrimas yra prioritetinis ESIF tikslas, būtina tiksliai įvertinti investicijų 
šioje srityje poveikį.

Pakeitimas 336
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ESIF finansinės ataskaitos. f) ESIF finansinės ataskaitos, įskaitant 
skyrių apie Valdančiosios tarybos, 
Investicijų komiteto arba Pilietinės 
visuomenės forumo nariams mokamus 
atlyginimus ir išmokas, taip pat ESIF 
vadovams mokamus atlyginimus ir 
išmokas;

Or. en

Pakeitimas 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) indėlio siekiant Sąjungos tikslų ir 
strategijos „Europa 2020“ užimtumo, 
švietimo ir skurdo mažinimo tikslų 
vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 338
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) lyčių pusiausvyra Valdančiojoje 
taryboje, Investicijų komitete, Pilietinės 
visuomenės forume ir ESIF vadovybėje;

Or. en

Pakeitimas 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) indėlio siekiant Sąjungos socialinių 
tikslų, visų pirma kokybiškų darbo vietų 
kūrimo ir strategijos „Europa 2020“ 
užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo 
tikslų vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 340
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) indėlio siekiant Sąjungos socialinių ir 
lygybės tikslų, visų pirma kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir strategijos „Europa 2020“ 
užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo 
tikslų vertinimas.

Or. en
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Pakeitimas 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad Komisija galėtų vykdyti rizikos, 
kuriai suteikiama ES garantija, apskaitą ir 
rengti ataskaitas, taip pat garantijų fondo 
valdymo tikslais, EIB, kai tinkama,
bendradarbiaudamas su EIF, Komisijai kas 
metus teikia:

3. Kad Komisija galėtų vykdyti rizikos, 
kuriai suteikiama ES garantija, apskaitą ir 
rengti ataskaitas, taip pat garantijų fondo 
valdymo tikslais, EIB, bendradarbiaudamas 
su EIF, Komisijai kas metus teikia:

Or. it

Pakeitimas 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai paprašius, EIB pateikia 
papildomos informacijos, kurios reikia, kad 
Komisija galėtų įvykdyti su šiuo 
reglamentu susijusias pareigas.

4. Komisijai ir Europos Parlamentui EIB 
pateikia papildomos informacijos, kurios 
reikia, kad Komisija galėtų įvykdyti su šiuo 
reglamentu susijusias pareigas.

Or. it

Pakeitimas 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EIB ir, kai tinkama, EIF, 1–4 dalyse 
nurodytą informaciją teikia savo sąskaita.

5. EIB ir EIF, 1–4 dalyse nurodytą 
informaciją teikia savo sąskaita.
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Or. it

Pakeitimas 344
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Bendrą užimtumo ataskaitą, pridedamą 
prie Komisijos komunikato dėl metinės 
augimo apžvalgos, Komisija įtraukia 
išsamų tiesioginio ESIF finansuojamų 
investicijų poveikio darbo vietų kūrimui 
vertinimą ir tokių investicijų šalutinio 
poveikio užimtumui Europoje analizę.

Or. en

Pakeitimas 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentui paprašius, 
vykdomasis direktorius dalyvauja Europos 
Parlamento klausyme dėl ESIF veiklos 
rezultatų.

1. Europos Parlamentas paprašo 
vykdomojo direktoriaus dalyvauti Europos 
Parlamento klausyme dėl ESIF veiklos 
rezultatų.

Or. it

Pakeitimas 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomasis direktorius žodžiu arba
raštu atsako į Europos Parlamento ESIF 
pateiktus klausimus bet kuriuo atveju per 
penkias savaites nuo klausimo gavimo.

2. Vykdomasis direktorius raštu atsako į 
Europos Parlamento ESIF pateiktus 
klausimus bet kuriuo atveju per penkias 
savaites nuo klausimo gavimo.

Or. it

Pakeitimas 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentui paprašius, 
Komisija Europos Parlamentui pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą.

3. Komisija teikia Europos Parlamentui šio 
reglamento taikymo ataskaitas.

Or. it

Pakeitimas 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 18
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] 
EIB įvertina ESIF veikimą. Savo vertinimą 
EIB pateikia Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Komisijai;

Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 12
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] 
EIB įvertina ESIF veikimą. Savo vertinimą 
EIB pateikia Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Komisijai ir jį persvarsto kas dvejus 
metus;

Or. it

Pakeitimas 349
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 18
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija įvertina ES garantijos naudojimą 
ir garantijų fondo veikimą, įskaitant fondui 
skiriamų lėšų naudojimą pagal 8 straipsnio 
9 dalį. Savo vertinimą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 12
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija įvertina ES garantijos naudojimą 
ir garantijų fondo veikimą, įskaitant fondui 
skiriamų lėšų naudojimą pagal 8 straipsnio 
9 dalį. Savo vertinimą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ir jį 
persvarsto kas dvejus metus.

Or. it

Pakeitimas 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2018 m. birželio 30 d. ir paskui kas 
trejus metus:

2. Iki 2017 m. gruodžio 30 d. ir paskui kas 
trejus metus:

Or. it

Pakeitimas 351
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) EIB paskelbia išsamią ESIF veikimo 
ataskaitą;

a) EIB paskelbia išsamią ESIF veikimo ir 
jo rezultatų ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo požiūriu ataskaitą;

Or. en
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Pakeitimas 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas 
su EIF, prisideda prie Komisijos vertinimo 
ir ataskaitos rengimo atitinkamai pagal 1 ir 
2 dalis ir teikia reikiamą informaciją.

3. EIB bendradarbiaudamas su EIF, 
prisideda prie Komisijos vertinimo ir 
ataskaitos rengimo atitinkamai pagal 1 ir 2 
dalis ir teikia reikiamą informaciją.

Or. it

Pakeitimas 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EIB ir EIF Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai reguliariai teikia
visas nepriklausomo vertinimo ataskaitas, 
kuriose įvertinami konkrečios EIB ir EIF 
veiklos pagal šį reglamentą praktiniai 
rezultatai.

4. EIB ir EIF pagal šiame reglamente 
nustatytą tvarkaraštį teikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai visas 
nepriklausomo vertinimo ataskaitas, 
kuriose įvertinami konkrečios EIB ir EIF 
veiklos pagal šį reglamentą praktiniai 
rezultatai.

Or. it

Pakeitimas 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 
trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 

5. Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 
trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
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reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus 
prideda atitinkamus pasiūlymus.

reglamento taikymo ataskaitą, kurioje būtų 
pateiktas bendras įvertinimas ir kokybės 
įvertinimas, siekiant įvertinti socialinį ir 
ekonominį šio strateginio plano poveikį, ir 
prireikus prideda atitinkamus pasiūlymus.

Or. es

Pagrindimas

ESIF turi būti bendrai įvertintas po trejų metų, siekiant nustatyti, ar buvo laikomasi jo tikslo 
būti skubios pagalbos priemone trumpuoju laikotarpiu.

Pakeitimas 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 
trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus 
prideda atitinkamus pasiūlymus.

5. Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: per 
dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus 
prideda atitinkamus pasiūlymus.

Or. it

Pakeitimas 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl 
galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama 

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl 
galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia atnaujintą informaciją apie 
kiekvieną EIB finansavimo ir investavimo 
operaciją, ir kaip jomis padedama siekti 5 



AM\1053204LT.doc 73/78 PE551.867v01-00

LT

siekti 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
bendrųjų tikslų.

straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų.

Or. it

Pakeitimas 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIB savo interneto svetainėje pateikia 
atnaujintą informaciją apie bendras 
numatomas kiekvieno projekto išlaidas ir 
iki šiol patirtas išlaidas, nurodo 
kiekviename projekte dalyvaujančių 
ekonominės veiklos vykdytojų vardus ir 
pavardes ir kiek jiems skiriama lėšų, taip 
pat pateikia informaciją apie tikėtiną 
kiekvieno projekto kapitalo grąžą, 
prisideda prie bendrų 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tikslų ir pateikia šios grąžos 
vertinimą, palygindamas su naujausiais 
duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIB nedelsdamas praneša OLAF ir 
suteikia jam būtiną informaciją, jeigu bet 
kuriame operacijų, kurioms suteikiama ES 
garantija, rengimo, įgyvendinimo ar 
užbaigimo etape turi pagrindų įtarti galimą 
sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar 
kitos neteisėtos veiklos, kuri gali pakenkti 
Sąjungos finansiniams interesams, atvejį.

1. EIB nedelsdamas praneša OLAF ir 
suteikia jam būtiną informaciją, jeigu bet 
kuriame operacijų, kurioms suteikiama ES 
garantija, rengimo, įgyvendinimo ar 
užbaigimo etape turi pagrindų įtarti galimą 
sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar 
bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kuri 
gali pakenkti Sąjungos finansiniams 
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interesams, atvejį.

Or. it

Pakeitimas 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
vadovaudamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013(5), Tarybos reglamento 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96(6) ir Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95(7) nuostatomis ir juose 
nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų 
Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, 
ar bet kurioje operacijoje, kuri remiama ES 
garantija, būta sukčiavimo, korupcijos, 
pinigų plovimo arba kitos neteisėtos 
veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams 
interesams, atvejų. Tyrimų metu gautą 
informaciją OLAF gali perduoti atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms.

OLAF privalo atlikti tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
vadovaudamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013(5), Tarybos reglamento 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96(6) ir Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95(7) nuostatomis ir juose 
nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų 
Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, 
ar bet kurioje operacijoje, kuri remiama ES 
garantija, būta sukčiavimo, korupcijos, 
pinigų plovimo arba kitos neteisėtos 
veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams 
interesams, atvejų. Tyrimų metu gautą 
informaciją OLAF turi perduoti atitinkamų 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms.

__________________ __________________
5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

6 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 

6 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
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1996 11 15, p. 2). 1996 11 15, p. 2).
7 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

7 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, EIB 
imasi išieškojimo veiksmų dėl savo 
operacijų, kurios remiamos ES garantija.

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, EIB 
imasi visų galimų išieškojimo veiksmų dėl 
savo operacijų, kurios remiamos ES 
garantija.

Or. it

Pakeitimas 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo susitarimuose, 
pasirašytuose dėl pagal šį reglamentą 
remiamų operacijų, numatomos sąlygos, 
pagal kurias sukčiavimo, korupcijos ar 
kitos neteisėtos veiklos atvejais leidžiama 
neįtraukti veiklos į EIB finansavimo ir 
investavimo operacijas, laikantis 
Susitarimo dėl ESIF, EIB politikos ir 
taikomų reglamentavimo reikalavimų, ir 
prireikus numatomos tinkamos išieškojimo 
priemonės. Sprendimas, ar neįtraukti 
veiklos į EIB finansavimo ir investavimo 
operacijas, priimamas pagal atitinkamą 

3. Finansavimo susitarimuose, 
pasirašytuose dėl pagal šį reglamentą 
remiamų operacijų, numatomos sąlygos, 
pagal kurias sukčiavimo, korupcijos ar bet 
kokios kitos neteisėtos veiklos atvejais 
leidžiama neįtraukti veiklos į EIB 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
laikantis ESIF susitarimo, EIB politikos ir 
taikomų reglamentavimo reikalavimų, ir 
numatomos tinkamos išieškojimo 
priemonės. Sprendimas, ar neįtraukti 
veiklos į EIB finansavimo ir investavimo 
operacijas, priimamas pagal atitinkamą 
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finansavimo ar investavimo susitarimą. finansavimo ar investavimo susitarimą.

Or. it

Pakeitimas 362
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atlikdamas finansavimo ir 
investavimo operacijas, EIB neremia 
veiklos, kuri daro neigiamą poveikį arba 
kenkia strategijos „Europa 2020“ 
tikslams. Visų pirma EIB nedalyvauja 
jokiose finansavimo ar investavimo 
operacijose, dėl kurių perkeliamos arba 
prarandamos darbo vietos.

Or. en

Pakeitimas 363
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Socialinis poveikis yra išankstinė bet 
kokių ESIF finansavimo ir investavimo 
operacijų sąlyga; pradedant vykdyti 
operaciją nesant socialinio poveikio 
vertinimo Pilietinės visuomenės forumas 
automatiškai imasi veiksmų.

Or. en



AM\1053204LT.doc 77/78 PE551.867v01-00

LT

Pakeitimas 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami tik tuo atveju, jei iš 
anksto nedviprasmiškai apibrėžiama 
ribota veiksmų sritis.

Or. it

Pakeitimas 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo šio
reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. 8 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami vienų metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
vienų metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą.

Or. it

Pakeitimas 366
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama praneša Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. it

Pakeitimas 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

5. Pagal 8 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.

Or. it


