
PA\1050420LT.doc PE549.263v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2014 - 2019

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2015/0009(COD)

17.2.2015

NUOMONĖS PROJEKTAS

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013
(COM(2015) 0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Nuomonės referentė: Danuta Jazłowiecka



PE549.263v01-00 2/14 PA\1050420LT.doc

LT

PA_Legam



PA\1050420LT.doc 3/14 PE549.263v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl ekonomikos ir finansų krizės investicijų lygis ES sumažėjo 15 % nuo 2007 m. pasiekto 
aukščiausio taško. Todėl lėčiau atsigauna ekonomika, stabdomas darbo vietų kūrimas, 
ilgalaikis augimas ir konkurencingumo didėjimas. Šis investicijų trūkumas kelia papildomą 
riziką, kad nebus įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatyti tikslai, ypač pagrindinis 
tikslas iki 2020 m. pasiekti 75% 24–64 metų amžiaus gyventojų užimtumą. 2014 m. trečią 
ketvirtį nedarbo lygis ES–28 buvo vis dar 9,7 %. Be to, pernelyg daug Europos jaunuolių 
šiandien artėja prie skurdo ribos. Tačiau valstybės narės negali veiksmingai pasinaudoti ES 
fondais, ypač Jaunimo užimtumo iniciatyva. 
Nepaisant teigiamo sanglaudos politikos poveikio, dabartinės pastangos skatinti ekonomikos 
augimą ir didinti užimtumą buvo nepakankamai sėkmingos. Taigi skubiai reikalinga nauja ir 
papildoma iniciatyva, kuria siekiama ekonomikos augimo ir kurti naujas darbo vietas. Šiomis 
aplinkybėmis turėtume palankiai vertinti pasiūlymą įsteigti Europos strateginių investicijų 
fondą, kuris galėtų užtikrinti (kartu įgyvendinant kitas priemones) skubų ekonomikos 
stimuliavimą. 
Empiriniai duomenys rodo, kad yra stiprus ryšys tarp nedarbo ir investicijų lygio, todėl 
turėtume tikėtis, kad šis fondas, jei jis bus gerai suplanuotas ir valdomas, padidins labai 
reikalingą vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikį užimtumą. Numatoma, kad naudojant 
fondą per trejus metus bus sutelkta 315 mlrd. EUR suma ir dėl to tiesiogiai ir netiesiogiai bus 
sukurta 1,3 mln. papildomų darbo vietų. Galimas fondo poveikis užimtumui priklausys nuo 
daugelio veiksnių, ypač nuo fondo galimybių remti darbo vietų kūrimo potencialą turinčius 
projektus, privataus kapitalo pritraukimo masto, fondo suderinamumo su kitomis taikomomis 
priemonėmis ir savalaikio leidimo naudotis lėšomis bei papildomų priemonių, taikomų darbo 
rinkose.

Darbo vietų kūrimo potencialas

Pagrindinis ESIF lėšomis finansuojamų projektų tikslas turėtų būti skatinti ekonomikos 
augimą ir kurti kokybiškas darbo vietas. Tai turėtų būti pagrindinis principas, kurio derėtų 
vadovautis visame reglamente. Siekiant įvertinti veiklos rezultatus, derėtų kruopščiai įvertinti 
fondo sukurtų darbo vietų skaičių ir kokybę, ypatingą dėmesį skiriant darbo sąlygoms 
sukurtose darbo vietose. Šis vertinimas taip pat turėtų būti naudinga priemonė, jei ESIF 
ateityje būtų peržiūrimas.
Siekiant nesuvaržyti naujų darbo vietų kūrimo galimybių, valstybės narės turi skatinti aktyvią 
darbo rinkos politiką, kad būtų užtikrintos jų darbuotojų gebėjimų galimybės prisitaikyti prie 
sektorių, kurie turi didelį investicinį potencialą, poreikių. Šioje srityje labai svarbios 
valstybinių užimtumo tarnybų ir EURES reformos.

Parama MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms

ES įsteigtos mažosios ir vidutinės įmonės sudaro 99 % visų ES įmonių, jose dirba daugiau 
kaip 90 mln. žmonių, dėl jų veiklos pastaruoju metu sukurta 85 % grynojo užimtumo augimo. 
Todėl jos turi didelį darbo vietų kūrimo potencialą, kuris turėtų būti stiprinamas. ESIF sėkmė 
priklausys nuo to, kiek privatusis sektorius bus linkęs investuoti, todėl paskatos privačiajam 
sektoriui turėtų būti kiek įmanoma didesnės. Fondo struktūra turėtų būti tokia, kad būtų 
išvengta situacijų, kai tie patys projektai galėtų būti finansuojami ir kitais atvejais. Todėl 
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santykinai didelės rizikos projektams, kurie galėtų tapti ekonomiškai gyvybingi dėl ESIF 
finansavimo, turėtų būti teikiama pirmenybė.

Papildomų lėšų rinkimas

Po labai reikalingo fiskalinio konsolidavimo laikotarpio Europos šalims atėjo metas 
investuoti. Siekdami kuo labiau padidinti fondo investicines (taigi ir darbo vietų kūrimo) 
galimybes, turime numatyti paskatas valstybėms narėms finansiškai prisidėti prie ESIF. Todėl 
į valstybių narių finansinį įnašą į ESIF, įskaitant galimą dalyvavimą investavimo platformose, 
Komisija neturėtų atsižvelgti nustatydama fiskalinį koregavimą pagal pakto prevencinę arba 
korekcinę dalis. 

Sąsaja su kitomis esamomis priemonėmis

ESIF sėkmė taip pat priklausys nuo jo galimybės veikti kartu su Europoje jau taikomomis 
finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui Europos struktūriniais ir investiciniais fondais, ir jas 
sustiprinti. Siekiant kuo labiau padidinti šių finansinių priemonių galimybes kurti darbo 
vietas, turėtų būti galimybė tiek naudoti Europos struktūrinius fondus prisidedant prie 
projektų finansavimo naudojantis ESIF, tiek naudoti ESIF siekiant bendrai finansuoti 
projektus, kurie atitinka reikalavimus pagal Europos struktūrinės politikos intervencines 
priemones. 

Papildomos priemonės

Siekiant ESIF veiksmingumo, Europos Komisija taip pat inicijuos bei rems papildomas 
priemones, kuriomis užtikrinamas didesnis reguliavimo nuspėjamumas ir šalinamos kliūtys 
investuoti, o tai pavers Europą patrauklesne vieta investicijoms.
Be to, nustatant investicinių projektų atrankos metodą turėtų būti atsižvelgiama į skirtingą 
nacionalinių finansų rinkų išsivystymo ir stabilumo lygį, nes tai turės tiesioginės įtakos 
gebėjimui panaudoti fondo lėšas valstybėse narėse. Taip būtų užtikrintas finansinių išteklių 
paskirstymas visoje ES, įskaitant labiausiai nuo krizės nukentėjusias valstybes.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsakomybė – būtinos investavimo 
skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti teigiamą 
grįžtamąjį ryšį, kai investiciniai projektai 
padeda remti ir kurti vidutinės trukmės ir 
ilgalaikį užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Dėl ekonomikos ir finansų krizės investicijų lygis ES nuo 2007 m. sumažėjo 15 %, o tai kliudė 
ekonomikos atsigavimui ir sukėlė aukštą nedarbo lygį. Todėl vienas iš pagrindinių Europos 
strateginių investicijų fondo tikslų turėtų būti parama projektams, turintiems didelį darbo 
vietų kūrimo potencialą. Tai turėtų būti vienas iš pagrindinių principų, kuriais derėtų 
vadovautis visame pasiūlyme dėl reglamento.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) strateginių investicijų tikslas 
puoselėti tvarų ekonomikos augimą turėtų 
būti įgyvendinamas drauge siekiant kurti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikes kokybiškas 
darbo vietas ir atsižvelgiant į teisines 
darbo sąlygas valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 

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

ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas, tačiau, deja, 
tai neturėjo pakankamo poveikio 
užimtumo ir skurdo lygiui. Europos 
investicijų bankas (EIB) taip pat sustiprino 
savo vaidmenį skatinant ir remiant 
investavimą Sąjungoje ir iš dalies tai 
pasiekė 2013 m. sausio mėn. padidinęs 
savo kapitalą. Taigi, siekiant užtikrinti, kad 
investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių
papildomų veiksmų, ypač daug dėmesio 
skiriant jų galimybėms skatinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, siekiant skatinti ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą. Siekiama, 
kad didesnės galimybės gauti finansavimą 
būtų ypač naudingos Sąjungoje įsteigtoms
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios 
sudaro 99 % visų Sąjungos įmonių ir 
kuriose dirba daugiau kaip 90 mln.
Sąjungos darbuotojų. Taip pat tikslinga 
daugiau tokių finansavimo galimybių 
suteikti ir Sąjungoje įsteigtoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
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kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių Europos strateginių investicijų fondo tikslų turėtų būti parama 
projektams, turintiems didelį darbo vietų kūrimo potencialą. Tai turėtų būti vienas iš 
pagrindinių principų, kuriais derėtų vadovautis visame pasiūlyme dėl reglamento. Ypatinga 
parama turėtų būti skirta ES įsteigtoms MVĮ, kuriose dirba 90 mln. ES darbuotojų, kurios 
sudaro 99 % visų įmonių ir dėl kurių veiklos pastaraisiais metais sukurta 85 % grynojo 
užimtumo augimo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ESIF siekiama pritraukti papildomas investuotojų lėšas į Europos ekonomiką. Todėl fondas 
turėtų būti sukurtas taip, kad būtų išvengta situacijų, kai iš fondo finansuojami investicijų 
projektai, kurie būtų buvę įgyvendinti ir kitais atvejais. ESIF dalyvavimas turėtų sudaryti 
galimybę pasirinktus projektus paversti ekonomiškai gyvybingais. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant kuo labiau padidinti ESIF 
galimybes kurti darbo vietas, valstybės 
narės turėtų toliau vykdyti struktūrines 
reformas, taip pat pradėti papildomas 
iniciatyvas, skirtas jų nacionalinėms 
darbo rinkoms, pavyzdžiui, pradėti 
konkrečioms reikmėms pritaikytas 
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mokymo programas, kurių tikslas –
darbuotojų gebėjimų pritaikymas 
sektorių, kurie gauna ESIF lėšų, 
poreikiams, stiprinti užimtumo tarnybas, 
siekiant skatinti aktyvią darbo rinkos 
politiką ir teikti konkrečioms reikmėms 
pritaikytas verslo paslaugas įmonėms, 
siekiant parengti jas pasirengimui plėstis 
ir kurti daugiau darbo vietų, taip pat teikti 
paramą veiklą pradedančioms įmonėms ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) siekiant padidinti ESIF poveikį 
užimtumui, nustatant investicinių 
projektų atrankos metodą turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingą nacionalinių 
finansų rinkų išsivystymo ir stabilumo 
lygį, nes tai turės tiesioginės įtakos 
gebėjimui panaudoti ESIF lėšas 
valstybėse narėse. Taip bus užtikrintas 
finansinių išteklių paskirstymas visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo 
finansų krizės nukentėjusias valstybes 
nares;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) į valstybių narių finansinį įnašą į 
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ESIF, įskaitant galimą dalyvavimą 
investavimo platformose, Komisija 
neturėtų atsižvelgti nustatydama fiskalinį 
koregavimą pagal pakto prevencinę arba 
korekcinę dalis. Jei būtų viršyta deficito 
pamatinė vertė, Komisija neturėtų pradėti 
perviršinio deficito procedūros tuo atveju, 
kai šis perviršis susidaro tik dėl įnašo, yra 
nedidelis ir, tikėtina, laikinas. Taip pat 
procedūra neturėtų būti pradėta nustačius 
skolos pamatinės vertės viršijimą tuo 
atveju, kai tai tėra įnašų į ESIF 
rezultatas;

Or. en

Pagrindimas

Turime skatinti kuo daugiau valstybių narių dalyvauti ESIF siekiant kuo labiau padidinti 
teigiamą poveikį Europos ekonomikai. Šiuo atžvilgiu valstybių narių finansiniai įnašai, 
įskaitant įnašus į investavimo platformas, neturi inicijuoti perviršinio deficito procedūros.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

ESIF turėtų būti laikomas investicijų priemone, papildančia jau esamus Europos struktūrinius 
fondus. Taigi, siekiant kuo labiau padidinti abiejų priemonių poveikį, projektų bendras 
finansavimas, vykdomas ESIF ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų, turėtų būti 
abipusis. Ypač naudojant pagal ESIF numatytas finansines priemones, pavyzdžiui, paskolas, 
galima padėti vykdyti daug svarbių struktūrinės politikos projektų, kurie buvo sustabdyti dėl 
viešųjų lėšų stygiaus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje 
ir užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonėms, kuriose dirba iki 

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

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 ir 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 14

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 tuo atveju, kai šis perviršis 
susidaro tik dėl įnašo, yra nedidelis ir, 
tikėtina, laikinas. Taip pat procedūra 
nepradedama nustačius skolos pamatinės 
vertės viršijimą tuo atveju, kai tai tėra 
įnašų į ESIF rezultatas.

Or. en

Pagrindimas

Turime skatinti kuo daugiau valstybių narių dalyvauti ESIF siekiant kuo labiau padidinti 
ESIF teigiamą poveikį Europos ekonomikai. Šiuo atžvilgiu valstybių narių finansiniai įnašai, 
įskaitant įnašus į investavimo platformas, neturi inicijuoti perviršinio deficito procedūros.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 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
turėti aukšto lygio atitinkamos rinkos 
patirties projektų finansavimo srityje, taip 
pat išsamių žinių apie darbo rinkas, 
sektorius bei jų ypatumus. Juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investuoti į sektorius, turinčius didelį 
darbo vietų kūrimo potencialą, daugiausia 
dėmesio skiriant ilgalaikiam ir tvariam 
poveikiui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ekonomikos ir finansų krizės investicijų lygis ES nuo 2007 m. sumažėjo 15 %, o tai kliudė 
ekonomikos atsigavimui ir sukėlė aukštą nedarbo lygį. Todėl vienas iš pagrindinių Europos 
strateginių investicijų fondo tikslų turėtų būti parama projektams, turintiems didelį darbo 
vietų kūrimo potencialą. Tai turėtų būti vienas iš pagrindinių principų, kuriais derėtų 
vadovautis visame pasiūlyme dėl reglamento.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
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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. ESIF taip pat gali 
būti naudojamas siekiant bendrai 
finansuoti projektus, kurie atitinka 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

ESIF turėtų būti laikomas investicijų priemone, papildančia jau esamus Europos struktūrinius 
fondus. Taigi, siekiant kuo labiau padidinti abiejų priemonių poveikį, projektų bendras 
finansavimas, vykdomas ESIF ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų, turėtų būti 
abipusis. Ypač naudojant pagal ESIF numatytas finansines priemones, pavyzdžiui, paskolas, 
galima padėti vykdyti daug svarbių struktūrinės politikos projektų, kurie buvo sustabdyti dėl 
viešųjų lėšų stygiaus.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


