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Pakeitimas 45
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsigauna ekonomika ir jis neigiamai veikia 
darbo vietų kūrimą, ilgalaikes ekonomikos 
augimo perspektyvas ir konkurencingumą, 
taip pat galimai trukdoma siekti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
uždavinių;

Or. en

Pakeitimas 47
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. 
Investicijų sumažėjo maždaug 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga visų pirma kenčia dėl 
nepakankamo privataus investavimo, kuris 
galėtų padėti didinti konkurencingumą ir 
skatinti kurti naujas darbo vietas. 
Investicijų sumažėjo dėl nestabilių viešųjų 
finansų, padidėjusios skolos naštos ir 
didelių palūkanų, lemiančių mažą augimą 
ir rinkos subjektų netikrumą dėl 
ekonomikos ateities. Valstybėse, kuriose 
buvo stabilizuoti viešieji finansai, 
palūkanos sumažėjo, o investicijos ėmė 
lėtai, bet nepakankamai augti. Reikia 
didinti investavimo į Europos verslą, 
naujas bendroves, taip pat jau 
įsitvirtinusias ir augančias pramonės 
įmones ir šiuolaikinės žinių ekonomikos 
infrastruktūrą patrauklumą. Siekiant 
didinti Europos konkurencingumą, būtinos 
investicijos į mokslinius tyrimus, mokslą 
ir technologinę plėtrą;

Or. en
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Pakeitimas 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės 
investicijų lygis ES sumažėjo 15 % nuo 
2007 m. pasiekto aukščiausio taško. 
Sąjunga kenčia dėl nepakankamo 
investavimo, kurį visų pirma lemia 
fiskaliniai valstybių narių suvaržymai ir 
griežta taupymo politika, o dėl to 
sumažėjo visuminė paklausa ir padidėjo
rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 
ekonomikos ateities. Dėl šio nepakankamo 
investavimo, ypač ryškaus labiausiai nuo 
krizės nukentėjusiose valstybėse narėse,
lėčiau atsigauna ekonomika ir jis neigiamai 
veikia darbo vietų kūrimą, ilgalaikes 
ekonomikos augimo perspektyvas ir 
konkurencingumą;

Or. it

Pakeitimas 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

darbo vietų kūrimą, ilgalaikes ekonomikos 
augimo perspektyvas ir konkurencingumą. 
Investicijos – svarbiausia sudedamoji 
dalis, paskatinsianti ne tik greitą 
ekonomikos ir socialinį atsigavimą po 
krizės, bet ir geresnių ir gausesnių darbo 
vietų kūrimą visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 51
Csaba Molnár
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 53
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Norint padidinti Europos 
konkurencingumą ir būtiną rinkos 
saugumą, stabilūs viešieji finansai ir
struktūrinės reformos – būtinos sąlygos, 
kad investavimas Europoje vėl būtų 
reikiamo lygio. Reikia atsisakyti 
investavimui trukdančio arba jį 
vilkinančio reglamentavimo, atverti 
vidaus rinką investavimui ir užtikrinti, 
kad finansų rinkos ir Europos bankai 
galėtų garantuoti likvidumą, rinkos 
formavimą ir paskolas reikiamoms 
investicijoms finansuoti. Šios sąlygos gali 
suteikti naują paskatą finansuoti 
investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių 
sistemą, kurioje investiciniai projektai 
padeda remti užimtumą bei paklausą ir 
užtikrina tvarų ekonomikos augimo 
potencialo didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

vertybių sistemą, kurioje investiciniai 
projektai padėtų remti užimtumą bei 
paklausą ir užtikrintų tvarų ekonomikos 
augimo potencialo didėjimą;

Or. it

Pakeitimas 55
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 
ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Viešieji finansai negali būti atkurti 
neskiriant paramos veiklai ir 
investicijoms, kurie padeda remti 
užimtumą bei paklausą ir užtikrina tvarų 
ekonomikos augimo potencialo didėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant radikaliai pakeisti 
nepakankamo investavimo nulemtą užburtą 

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

ratą, reikia imtis visapusiškų veiksmų. 
Nauji investiciniai projektai padeda remti 
užimtumą bei paklausą ir užtikrina tvarų 
ekonomikos augimo potencialo didėjimą, 
kartu užtikrinama socialinė ir regioninė 
sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 57
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) įgyvendinant pasaulinės infrastruktūros 
iniciatyvą (angl. Global Infrastructure 
Initiative), Didysis dvidešimtukas 
pripažino investicijų svarbą skatinant 
paklausą ir didinant produktyvumą bei 
ekonomikos augimą ir įsipareigojo sukurti 
sąlygas, kuriomis būtų lengviau užtikrinti 
aukštesnį investicijų lygį;

(3) įgyvendinant pasaulinės infrastruktūros 
iniciatyvą (angl. Global Infrastructure 
Initiative), Didysis dvidešimtukas 
pripažino investicijų svarbą skatinant 
paklausą ir didinant produktyvumą bei 
ekonomikos augimą ir įsipareigojo sukurti 
sąlygas, kuriomis būtų lengviau užtikrinti 
aukštesnį investicijų lygį. ESIF turėtų 
papildyti bendrąją investavimo didinimo 
Europoje strategiją, o ne pakeisti kitas 
investicines ir finansines struktūras, be to 
jis turėtų nepakenkti Sąjungos 
investicijoms į mokslą, mokslinius tyrimus 
ir technologinę plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 58
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas, ir 
vykdydama Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestrą. 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;

Or. en

Pakeitimas 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga buvo atsakinga už struktūrines 
reformas ir biudžeto mažinimą, dėl kurio 
ekonomika atitolo nuo ES strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. 
Siekiant užtikrinti, kad investavimo 
poreikiai Sąjungoje būtų patenkinti ir kad 
rinkoje turimos likvidžios lėšos būtų 
naudojamos veiksmingai ir skiriamos 
ekonominiu, aplinkosauginiu ir socialiniu 
požiūriu tvariems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
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investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems
investiciniams projektams finansuoti, 
reikia imtis tolesnių veiksmų;

veiksmų;

Or. it

Pakeitimas 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga buvo atsakinga už struktūrines 
reformas ir biudžeto mažinimą, dėl kurio 
ekonomika nukrypo nuo strategijos 
„Europa 2020“ tikslų. Siekiant užtikrinti, 
kad investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams, kuriais didinama socialinė ir 
regioninė sanglauda kuriant geros 
kokybės darbo vietas ir plečiant bei 
tobulinant valstybių narių, visų pirma 
labiausiai nukentėjusių nuo krizės, 
gamybinę bazę, finansuoti, reikia imtis 
veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 62
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę 
Sąjunga dėjo pastangas skatinti 
ekonomikos augimą, visų pirma 
įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas 
strategijoje „Europa 2020“, kurioje 
įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo principas, ir 
rengdama Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestrą. 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 
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lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

investavimo poreikiai Sąjungoje būtų 
patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios 
lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

Or. fr

Pakeitimas 63
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ESIF yra visapusiško metodo, kuriuo 
siekiama panaikinti su viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis susijusį 
netikrumą, dalis. Trys strategijos kryptys: 
sutelkti investicijų finansavimą, užtikrinti, 

Išbraukta.
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kad investicijos pasiektų realiąją 
ekonomiką, ir pagerinti investicinę 
aplinką Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 65
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2015 m. sausio 13 d. Europos 
Komisija pateikė komunikatą1a apie tai, 
kaip ji taikys galiojančias Stabilumo ir 
augimo pakto taisykles;

__________________
1a Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
Centriniam Bankui, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Geriausias pasinaudojimas lankstumu, 
kurį suteikia galiojančios Stabilumo ir 
augimo pakto taisyklės“. 
COM(2015) 0012.

Or. en

Pagrindimas

Šiame komunikate aiškinama, kaip Komisija laikysis paskelbto palankaus požiūrio į valstybių 
narių investicijas vykdant ESIF operacijas, susijusias su pardavimo, bendrosiomis ir 
administracinėmis išlaidomis, todėl labai svarbu jį nurodyti šiame reglamente. 

Pakeitimas 66
Gunnar Hökmark

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

(8a) ESIF finansavimu reikėtų nepakenti 
Sąjungos moksliniams tyrimams, mokslui 
ir technologinei plėtrai ES ar 
nacionaliniu lygmeniu. Tikslas turėtų būti 
naudoti ES biudžeto lėšas, dabar 
neturinčias sverto arba turinčias nedidelį 
svertą, pritraukiantį privačias investicijas, 
ir darančias menką poveikį didinant 
konkurencingumą ir kuriant naujas 
inovacijas, kurių reikia Europos 
pirmavimui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų 
būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
stiprinant bendrąją rinką, visų pirma 
energijos, skaitmeninę ir kapitalo rinką,
didinant reglamentavimo nuspėjamumą ir 
skatinant keisti požiūrį į rizikavimo 
kultūrą. Šiais papildomais veiksmais turėtų 
būti remiamas ESIF darbas ir apskritai 
investavimas visoje Europoje;

Or. en

Pakeitimas 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 
sukuriant tikrai veikiančią kapitalo rinkų 
sąjungą, kad finansavimas būtų siūlomas 
ir jį būtų galima gauti neatsižvelgiant į 
geografinę Sąjungos vietą, stiprinant 
bendrąją rinką ir didinant reglamentavimo 
nuspėjamumą. Šiais papildomais veiksmais 
turėtų būti remiamas ESIF darbas ir 
apskritai investavimas visoje Europoje;

Or. en

Pakeitimas 71
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) ESIF turėtų būti laikomas laikina ir 
vienkartine 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos priemone; 
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Or. en

Pakeitimas 73
Carlos Zorrinho

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 dvejopo tikslo: a)
padėti pašalinti sunkumus finansuojant ir 
vykdant produktyvias investicijas 
Sąjungoje ir b) užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, novatoriškoms 
MVĮ ir novatoriškoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos konkurencingumas, 
inovacijų potencialas, ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda, energijos ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, nes būtų 
pereinama prie tvarios ir žiedinės 
ekonomikos. Pažangios įmonių tinklų, 
konsorciumų ir partnerysčių investicijos 
taip pat galėtų būti laikomos 
didinančiomis bendrąjį veiksmingumą 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 74
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti (10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
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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;

sunkumus finansuojant ir vykdant 
transformuojančias investicijas Sąjungoje, 
taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą, įskaitant 
pradedančiųjų įmonių ir nuo universitetų 
atsiskiriančių subjektų steigimo 
finansavimą, būtų ypač naudingos 
Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Taip pat tikslinga 
daugiau tokių finansavimo galimybių 
suteikti ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, tai yra įmonėms, kuriose dirba 
iki 500 darbuotojų. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda, būtų remiamas 
energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumo perėjimą prie tvarios, 
atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais 
grindžiamos žiedinės ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 75
Martina Werner, Bernd Lange

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, 

(10) ESIF turėtų siekti dviejų tikslų: a)
padėti pašalinti sunkumus finansuojant ir 
vykdant produktyvias investicijas 
Sąjungoje ir b) užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą. Siekiama, 
kad didesnės galimybės gauti finansavimą 
būtų ypač naudingos mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, mažosioms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, novatoriškoms 
MVĮ ir novatoriškoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms. Taip pat tikslinga 
daugiau tokių finansavimo galimybių 
suteikti ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, tai yra įmonėms, kuriose dirba 
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socialinė ir teritorinė sanglauda; iki 3 000 darbuotojų. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos konkurencingumas, 
inovacijų potencialas, ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, nes būtų pereinama prie 
tvarios ekonomikos. Taip pat, siekiant 
tvarios reindustrializacijos, didelis 
dėmesys turėtų būti skiriamas mažosioms 
ir novatoriškoms įmonėms, visų pirma 
investuojant į pramonės vertės grandinės 
skaitmeninimą ir taip didinant Europos 
MVĮ konkurencingumą pasaulyje;

Or. de

Pakeitimas 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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 dvejopo tikslo: a)
padėti pašalinti sunkumus finansuojant ir 
vykdant inovacijomis grindžiamas ir
produktyvias investicijas Sąjungoje ir b)
užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, novatoriškoms MVĮ ir 
novatoriškoms vidutinės kapitalizacijos
įmonėms. Įveikus esamus Europos 
investavimo sunkumus turėtų padidėti 
Sąjungos konkurencingumas, inovacijų 
potencialas, ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda, energijos ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, nes būtų 
pereinama prie tvarios ir žiedinės 
ekonomikos;

Or. en
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Pakeitimas 77
Christian Ehler

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, 
kuriomis būtų nedelsiant paskatintas 
Europos ekonomikos augimas, taip pat 
užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, kuriose dirba iki 
3 000 darbuotojų, tačiau nereikėtų
apsiriboti tik šių rūšių įmonėmis. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
Europoje turėtų sumažėti inovacijų 
atskirtis, padidėti Sąjungos inovacijų 
potencialas, konkurencingumas, 
ekonomikos augimas ir užimtumas, taip 
pat ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant tam tikrų rūšių projektus, visų pirma susijusius su ilgalaikėmis investicijomis ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų veikla, tai, kad nėra pakankamai galimybių gauti rizikos 
finansų, kelia problemą, su kuria susiduria visų rūšių įmonės, nepaisant jų dydžio. Rengiant 
ESIF finansinių priemonių rinkinį turėtų būti atsižvelgta į įvairius įvairių rūšių įmonių 
finansavimo poreikius, kad būtų kuo labiau padidintas su ESIF susijusių privačių investicijų 
svertas.

Pakeitimas 78
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, kad 
būtų panaikintas dabar esantis investicijų 
atotrūkis tarp Sąjungos valstybių narių,
taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, visų pirma novatoriškoms 
įmonėms ir pradedančiosioms 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 inovacijų 
potencialas, ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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 

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

galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, taip pat
kooperatyvams. Gali būti tikslinga daugiau 
tokių finansavimo galimybių suteikti ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms, tai yra 
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų, kai projektais padedama kurti 
geros kokybės darbo vietas, skatinama 
pramonės plėtra ir socialinis bei 
ekologinis tvarumas. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą, didinant socialinę ir 
regioninę sanglaudą kuriant geros 
kokybės darbo vietas ir plečiant bei 
tobulinant valstybių narių, visų pirma 
labiausiai nukentėjusių nuo krizės, 
gamybinę bazę. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų. Įveikus 
esamus Europos investavimo sunkumus 
turėtų padidėti Sąjungos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 82
Edouard Martin

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. 

(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 būtų tikslinga, jeigu 
būtų pakankamai išteklių, daugiau tokių 
finansavimo galimybių suteikti ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms. Įveikus esamus 
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Įveikus esamus Europos investavimo 
sunkumus turėtų padidėti Sąjungos 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

Or. fr

Pakeitimas 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
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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;

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, taip pat 
energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, nes būtų pereinama prie 
tvarios, skaitmeninės ir žiedinės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga užtikrinti 
tokias finansavimo galimybes 
inovatyvioms pradedančiosioms įmonėms. 
Įveikus esamus Europos investavimo 
sunkumus turėtų padidėti Sąjungos 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda; tai taip pat prisidėtų prie 
Europos energetikos ir aplinkosaugos 
sričių 2020, 2030 ir 2050 m. tikslų, kuriais 
siekiama pagreitinti perėjimą prie bendros 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
žiedinės ekonomikos, įgyvendinimo;

Or. it

Pakeitimas 87
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų, pavyzdžiui, 
mažinti jaunimo nedarbą;
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Or. en

Pakeitimas 88
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę, 
socialinę ir aplinkosaugos pridėtinę vertę, 
kuriomis padedama siekti Sąjungos 
politikos tikslų, visų pirma nustatytųjų 
Sutarties 194 straipsnyje. Šios investicijos 
turėtų būti į bendro intereso projektus, 
kuriais siekiama baigti kurti transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros, įskaitant transporto ir 
energetikos jungtis ir skaitmeninę 
infrastruktūrą, sektorių bendrąją rinką, 
plėsti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
didinti energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, didinti 
konkurencingumą ir padėti užtikrinti 
darnų vystymąsi, taip pat panaudoti 
galimą šių sektorių sinergiją; dar turėtų 
būti investuojama į miesto ir kaimo plėtrą 
ir socialines sritis; aplinkos apsaugos ir 
gamtos išteklių sritis, taip pat į projektus, 
kuriais stiprinama Europos mokslo ir 
technologinė bazė ir teikiama nauda 
visuomenei, geriau panaudojamas 
ekonominis ir pramoninis inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
politikos potencialas, įskaitant mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, bandomuosius ir 
demonstracinius įrenginius, tačiau 
neapsiribojant tik tuo. ESIF turėtų 
padidinti įmonių ir kitų subjektų 
galimybes gauti finansavimą ir jų 
konkurencingumą, ypač pabrėžiant MVĮ. 
ESIF turėtų padėti pereiti prie žaliosios, 
tvarios ir efektyvaus išteklių naudojimo 
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ekonomikos ir tvarių darbo vietų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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, taip pat ir į didesnį ES 
lygmens energetinį saugumą, turinčias 
didelę ekonominę pridėtinę vertę, kuriomis 
padedama siekti Sąjungos politikos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 90
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų1a, pavyzdžiui, į 
bendro intereso projektus, kuriais 
siekiama baigti kurti transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros, įskaitant transporto ir 
energetikos jungtis ir skaitmeninę 
infrastruktūrą, sektorių bendrąją rinką, 
plėtoti ir modernizuoti energetikos 
sektorių, didinti jo konkurencingumą ir 
energijos tiekimo saugumą, taip pat
projektus, kuriais stiprinama Europos 
mokslo ir technologinė bazė, remiamas
mokslinis akademinės bendruomenės ir 
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pramonės atstovų bendradarbiavimas, 
geriau naudojami ir į rinką labiau 
patenka mokslinių tyrimų rezultatai, 
lengvinamas patentavimas ir technologijų 
perdavimas, teikiama nauda visuomenei, 
geriau panaudojamas ekonominis ir 
pramoninis mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos 
potencialas, įskaitant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, bandomuosius ir 
demonstracinius įrenginius, tačiau 
neapsiribojant tik tuo. ESIF turėtų 
padidinti įmonių ir kitų subjektų 
galimybes gauti finansavimą ir jų 
konkurencingumą, ypač pabrėžiant MVĮ 
ir vidutinės kapitalizacijos įmones;

__________________
1aBe kita ko, tai išdėstyta 2013 m. 
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 1291/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, 
p. 129), ir 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–
2020 m. įmonių konkurencingumo ir 
mažųjų bei vidutinių įmonių programa 
(COSME) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 33).

Or. en
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Pagrindimas

Su visais ESIF tikslais susijusi ilgalaikė ir išsamiai parengta Sąjungos politika jau 
įgyvendinama, visų pirma mokslinių tyrimų ir transporto srityje. Kalbant apie ESIF 
detaliuosius tikslus, dviračio išradinėti nereikia – fondas turėtų padėti siekti atitinkamose ES 
politikos srityse nustatytų politikos tikslų, finansinėms priemonėms skiriant lėšų. 

Pakeitimas 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų, pavyzdžiui, 
aukšto lygio energetikos saugumo ir 
puikiai veikiančios bendrosios 
skaitmeninės rinkos. Visos su ESIF 
susijusios operacijos turėtų atitikti 
Sąjungos politiką, įskaitant sanglaudos 
politiką, ir papildyti kitas susijusias ES 
finansines priemones (Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, 
„Horizontas 2020“, Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą 
(COSME), Europos struktūrinius ir 
investicijų fondus), taip pat kitas viešąsias 
ir privačiąsias nacionalinio ir regioninio 
lygmens finansavimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, kurios turi prisidėti prie 
Europos Sąjungos atsparumo didinimo, 
siekiant pagreitinti perėjimą prie bendros 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
žiedinės ekonomikos ir padėti siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

Or. it

Pakeitimas 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 viešąsias ir kitas
strategines investicijas, turinčias didelę 
ekonominę ir socialinę pridėtinę vertę, 
kuriomis padedama siekti Sąjungos 
politikos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų, visų pirma 
siekiant baigti kurti bendrąją 
telekomunikacijų, energijos ir prekių bei 
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paslaugų rinką;

Or. en

Pakeitimas 95
Anne Sander

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 tikslus;

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos bei įgyvendinti
Sąjungos politikos tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 96
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę 
pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti 
Sąjungos politikos tikslų. Kad būtų 
pasiekti ES skaitmeninio sektoriaus 
politikos tikslai, reikia didelių investicijų į 
plačiajuosčio ryšio ir skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūrą, todėl ESIF 
ypatingą dėmesį turėtų skirti investicijos į 
telekomunikacijų tinklus;

Or. en
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Pakeitimas 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 arba valstybės narės ir šalies,
kuriai taikoma Europos kaimynystės 
politika, įskaitant strateginę partnerystę, 
plėtros politika, Europos ekonominės 
erdvės šalies arba Europos laisvosios 
prekybos asociacijos šalies, arba valstybės 
narės ir užjūrio šalies ar teritorijos, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos sąjungos 
veikimo II priede, operacijas. Investicijos 
turėtų užtikrinti didelę ekonominę ir 
socialinę pridėtinę vertę, skatinant geros 
kokybės darbo vietas, tvarias inovacijas, 
įgūdžius ir aukštos kokybės užimtumą, 
integruojant ir baigiant kurti bendrąją 
rinką, didinant ES konkurencingumą. 
Šiems strateginiams projektams turėtų 
būti naudingas teigiamas išorinis 
poveikis, atsirandantis dėl viešųjų 
investicijų ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų, kad būtų siekiama
Sąjungos politikos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ESIF remiamos investicijos turėtų 
padėti siekti Sutarties 194 straipsnio 1 
dalyje nustatyto tikslo, visų pirma skatinti 
efektyviai vartoti energiją ir ją taupyti, 
plėtoti naujų ir atsinaujinančių išteklių 
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rūšių energiją ir skatinti energetikos 
tinklų jungtis, taip pat prisidėti prie 2010 
m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadose patvirtintos Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos; 
siekiant gerinti Sąjungos investicijų 
politikos koordinavimą, Reglamentu 
Nr. 1303/2013 nustatyta Bendra 
strateginė programa (BSP), kad būtų 
galima skatinti darnų, subalansuotą ir 
tvarų Sąjungos vystymąsi. Šis integruotas 
metodas turėtų būti atitinkamai taikomas 
ESIF remiamoms operacijoms ir 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) darbo vietų kūrimo ir ekonomikos 
augimo strategijoje „Europa 2020“ 
pabrėžiama, kad ryžtingai ir nuolat 
remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas 
užtikrinama tinkama atspirtis būsimam 
atsigavimui ir augimui. Siekiant kuo 
labiau padidinti ESIF teikiamą naudą 
remiant investicijas Sąjungoje, 10 proc. 
kiekvieno projekto ar operacijos biudžeto 
turėtų būti skirta mokslinių turimų ir 
inovacijų veiklai;

Or. en

Pagrindimas

Yra nemažai įrodymų, iš kurių matyti mokslinių tyrimų, inovacijų ir ekonominės plėtros ryšys; 
todėl, kad ESIF pasiektų savo strateginį tikslą, reglamentu reikia užtikrinti, kad 
finansuojamais projektais būtų veiksmingai remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla.
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Pakeitimas 100
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į tai, kad mažos 
vidutinės kapitalizacijos įmonės, kuriose 
yra iki 499 darbuotojų, ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonės, kuriose yra iki 
3 000 darbuotojų, sudaro novatoriškiausią 
privačiojo sektoriaus bendrovių dalį ir 
sukuria vidutiniškai daugiau patentų, 
proceso naujovių ir produktų naujovių, 
taip pat gauna didesnę investicijų grąžą, 
nors, kalbant apie galimybes gauti 
finansavimą, patiria panašių problemų 
kaip ir MVĮ, ESIF turėtų tam tikrus savo 
finansinius produktus pritaikyti specialiai 
mažoms vidutinės kapitalizacijos ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms; 

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant tam tikrų rūšių projektus, visų pirma susijusius su mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla, tai, kad nėra pakankamai galimybių gauti rizikos finansų, kelia problemą, su kuria 
susiduria visų rūšių bendrovės, nepaisant jų dydžio. Tačiau ekonominės pasekmės yra 
blogiausios, kai vadinamosios vidutinės kapitalizacijos įmonės neturi galimybių gauti finansų, 
nes ES MTTP ataskaitose jos reguliariai patenka į novatoriškiausių įmonių dalį. Rengiant 
ESIF portfelį reikėtų itin atsižvelgti į jų finansavimo poreikius.

Pakeitimas 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

(11a) Komisijos komunikate 
(COM(2010/245) „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ ir Komisijos komunikate 
(COM(2015/442) „Kuriame klestinčią 
duomenimis grindžiamą ekonomiką“ 
pabrėžta skaitmeninio sektoriaus, kaip 
tvaraus ir aukštos kokybės ekonomikos 
augimo priemonės, svarba, bet to, šiuose 
komunikatuose pabrėžiama, kad reikia 
sukurti pamatines sąlygas šio sektoriaus 
plėtrai. Siekiant išnaudoti šią progą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
investicijoms į skaitmeninį sektorių ir 
pamatinių sąlygų sudarymui 
skaitmeniniame sektoriuje, teikiamų 
garantijų dalį skiriant investicijoms į 
tinklus ir įgūdžius, teikiant techninę 
paramą specialioms investavimo 
platformoms, skirtoms sujungtiems 
skaitmeninės plėtros projektams, kurti ir 
išplečiant vadinamosios investicijų 
nuostatos taikymo sritį, kad ji apimtų ir 
investicijas į skaitmeninius sektorius;

Or. en

Pakeitimas 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Komisijos komunikate 
(COM(2014/330) „Europos energetinio 
saugumo strategija“ pabrėžta, kad 
siekdamos padidinti energetinį saugumą 
valstybės narės turėtų užbaigti energijos 
vidaus rinkos teisės aktų, visų pirma 
susijusių su atskyrimo taisyklėmis, 
įskaitant nuostatą, kad ES 
nepriklausančių subjektų kontroliuojami 
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perdavimo sistemos operatoriai laikytųsi 
tokių pačių įsipareigojimų kaip ir 
kontroliuojami ES subjektų, perkėlimą į 
nacionalinę teisę; vis dėlto pastarojo meto 
patirtis rodo, kad tam tikri ES 
nepriklausantys operatoriai siekia išvengti 
ES teisės aktų laikymosi ES teritorijoje, 
todėl reikia nustatyti griežtesnį 
galiojančių taisyklių taikymą ir 
sugriežtinti ES ir valstybių narių
lygmeniu taikomas taisykles: tai gali būti 
lengviau padaryti nustačius, kad ES 
garantija gali būti teikiama tik tiems su 
dujomis susijusiems projektams, kurie 
vykdomi valstybių narių, kuriose 
įgyvendintas veiksmingas nuosavybės 
atskyrimas, dujų infrastruktūros 
sektoriuose;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti energetinį saugumą, būtina įgyvendinti trečiąjį energijos rinkos 
liberalizavimo teisės aktų rinkinį, ypač nuostatas dėl dujų rinkos, ir užtikrinti dujų gavybos ir 
tiekimo atsiejimą bei veikiančių monopolį turinčių tinklų atskyrimą. Pastarojo meto patirtis 
rodo, kad tam tikri ES nepriklausantys operatoriai siekia išvengti ES teisės aktų laikymosi ES 
teritorijoje, todėl reikia nustatyti griežtesnį galiojančių taisyklių taikymą ir sugriežtinti ES ir 
valstybių narių lygmeniu taikomas taisykles. Tai gali būti lengviau padaryti nustačius, kad ES 
garantija gali būti teikiama tik tiems su dujomis susijusiems projektams, kurie vykdomi 
valstybių narių, kuriose įgyvendintas veiksmingas nuosavybės atskyrimas, dujų 
infrastruktūros sektoriuose.

Pakeitimas 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sąjungos (COM(2015/80)
pabrėžiama energijos vartojimo 
efektyvumo svarba, nes tai – savaiminis 
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energijos šaltinis, ir aiškiai patvirtinama, 
kad ESIF „suteikia progą pritraukti 
didelių investicijų pastatams renovuoti“. 
Siekiant išnaudoti šią progą, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas energijos 
vartojimo efektyvumui, teikiamų garantijų 
dalį skiriant energijos vartojimo 
efektyvumui, teikiant techninę paramą 
specialioms investavimo platformoms, 
skirtoms sujungtiems energijos vartojimo 
efektyvumo projektams, kurti ir išplečiant 
vadinamosios investicijų nuostatos 
taikymo sritį, kad ji apimtų ir investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 104
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) atsižvelgiant į poreikį skubiai 
paskatinti Europos ekonomikos augimą, 
kartu pripažįstant, kad valstybės narės yra 
atsakingos už ilgalaikių viešųjų ir 
privačių investicijų į strateginės politinės 
ir ekonominės svarbos sritis skatinimą, 
ESIF turėtų pradėti vykdyti visas savo 
operacijas per trejus metus nuo 
įsigaliojimo, dėmesys turėtų būti sutelktas 
į veiklą, kuria užtikrinamas ir 
neatidėliotinas poveikis, ir tvarus
ekonomikos augimas, kartu suteikiama 
Europos pridėtinės vertės;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad ESIF siekiama užtikrinti neatidėliotiną (!) poveikį Europos ekonomikai, 
pagerinant sąlygas investicijoms, didinant privačiąsias investicijas ir kuriant darbo vietas bei 
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skatinant ekonomikos augimą trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Nors investicijos 
turėtų turėti strateginę perspektyvą ir atitikti ES konkurencingumo politiką ir tikslus, jos 
jokiais atžvilgiais neturėtų pakeisti viešųjų investicijų, už kurias finansinė atsakomybė 
paprastai tektų vien valstybėms narėms arba regionams.

Pakeitimas 105
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) siekiant užtikrinti, kad ESIF 
pasiektų savo tikslą, būtina, kad iš ESIF 
būtų paskirta 5 500 000 000 EUR suma, iš 
kurios EIB skirtų finansavimą EIF ir kuri 
būtų specialiai naudojama mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms bei mažoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms, taip pat 
novatoriškoms MVĮ ir novatoriškoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

ESIF nereikia išradinėti dviračio. Pastaruosius kelerius metus MVĮ ir mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms palankių novatoriškų finansinių priemonių buvo įdiegta pagal 
„Horizontas 2020“ ir COSME, dabar jas įgyvendina EIF. Jų didinamasis poveikis yra 1:18–
1:28, o finansavimo kriterijus atitinkanti finansavimo paklausa yra dvigubai didesnė negu 
tomis priemonėmis būtų galima patenkinti. Todėl dalis garantijos turėtų būti panaudota 
suteikti trūkstamų lėšų sėkmingai įgyvendinamoms priemonėms ir tas priemones papildyti.

Pakeitimas 106
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių, 
taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių 

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 108
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į tai, kad Europoje 
kūrybos pramonė gerokai prisideda prie
ES ekonomikos, nes sukuria daugiau 
negu 550 mlrd. EUR BVP pridėtinės 
vertės ir suteikia 8,3 mln. visos darbo 
dienos darbo vietų, ESIF teikiamu 
finansavimu taip pat būtų skatinamos 
investicijos į kūrybinį ir kultūros sektorių 
bei jo augimas, stiprinama Europos 
kultūros ir kūrybos pramonė, visų pirma 
pradedančiosios įmonės, novatoriškos 
MVĮ ir kūrybinės įmonės;

Or. en

Pakeitimas 113
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) laikosi nuomonės, kad pagrindinė 
būsimos Europos energetikos sąjungos 
sukūrimo sąlyga – turi būti baigta kurti 
integruota ES vidaus energijos rinka, o 
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tam reikia išplėtoti pažangią energetikos 
infrastruktūrą ir energetikos tinklų 
jungtis. Visiškai pritaria Europos Vadovų 
Tarybos 2014 m. spalio 24 d. raginimui 
imtis skubių priemonių ir užtikrinti, kad 
skubiai būtų pasiektas minimalus 10 proc. 
esamų elektros energijos jungčių tikslas ir 
kad iki 2020 m. tai padarytų bent 
valstybės narės, dar nepasiekusios 
minimalaus integravimosi į vidaus 
energijos rinką lygio. ESIF turėtų padėti 
pasiekti šį Sąjungos politikos tikslą, nes 
padėtų plėtoti tarpvalstybines energetikos 
tinklų jungtis, kad būtų baigta kurti 
skaidri, puikiai veikianti ir visiškai 
integruota dujų ir elektros energijos 
rinka;

Or. en

Pakeitimas 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 115
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ESIF nereikia išradinėti dviračio. Pastaruosius kelerius metus MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms palankių novatoriškų finansinių priemonių buvo įdiegta pagal 
„Horizontas 2020“ ir COSME, dabar jas įgyvendina EIF. Jų didinamasis poveikis yra 1:18–
1:28, o finansavimo reikalavimus atitinkanti finansavimo paklausa yra dvigubai didesnė negu 
tomis priemonėmis būtų galima patenkinti. Todėl dalis garantijos turėtų būti panaudota 
suteikti trūkstamų lėšų sėkmingai įgyvendinamoms priemonėms ir tas priemones papildyti.

Pakeitimas 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos 
investicijų banke (EIB), kad būtų galima 
pasinaudoti banko patirtimi ir pasiektais 
rezultatais ir kad fondo operacijos kuo 
greičiau pradėtų daryti teigiamą poveikį. 

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

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip 
pat mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms teikiamas ESIF finansavimas 
gali būti vykdomas per Europos investicijų 
fondą (EIF) ir EIB, kad būtų galima 
pasinaudoti šio fondo patirtimi vykdant šią 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 117
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 118
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 119
Martina Werner, Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į didelės 
visuomeninės, tvarios ir ekonominės 
pridėtinės vertės projektus. Visų pirma 
ESIF turėtų būti orientuotas į projektus, 
kurie skatina tvarių darbo vietų kūrimą
vietoje, ilgalaikį tvarų ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą ir padeda siekti ES 
klimato ir energetikos tikslų. Atrenkant 
projektus, galima pasinaudoti patirtimi, 
įgyta įgyvendinant pasiteisinusius 
projektus ir iniciatyvas, kaip antai 
energijos vartojimo efektyvumo projektus 
ELENA (Europos pagalbos vietinei 
energetikai priemonė) ir EEEVF 
(Europos efektyvaus energijos vartojimo 
fondas), arba viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę „Ateities gamyklos“
perdirbamosios pramonės skaitmeninimo 
srityje. ESIF turėtų būti remiami įvairūs 
finansiniai produktai, įskaitant nuosavo 
kapitalo, skolos priemones ar garantijas, 
kad būtų kuo geriau atsižvelgiama į 
konkretaus projekto poreikius. Ši produktų 
įvairovė turėtų sudaryti galimybes ESIF 
prisitaikyti prie rinkos poreikių ir kartu 
skatinti privačiojo sektoriaus investavimą į 
projektus. ESIF neturėtų pakeisti privačiojo 
sektoriaus rinkos finansavimo, bet veikiau 
turėtų spręsti rinkos nepakankamumo 
problemas ir taip skatinti privačiojo 
sektoriaus finansavimą, kad būtų 
užtikrintas veiksmingiausias strateginis 
viešųjų lėšų naudojimas. Toks veiksmingas 
strateginis lėšų naudojimas turėtų būti 
užtikrinamas ir reikalavimu laikytis 
valstybės pagalbos principų;

Or. de

Pakeitimas 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
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Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 121
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 122
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pirma bendrosios skaitmeninės rinkos ir
skaitmeninio viešojo administravimo 
srityse. ESIF turėtų būti remiami įvairūs 
finansiniai produktai, įskaitant nuosavo 
kapitalo, skolos priemones ar garantijas, 
kad būtų kuo geriau atsižvelgiama į atskiro 
projekto poreikius. Ši produktų įvairovė 
turėtų sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti 
prie rinkos poreikių ir kartu skatinti 
privačiojo sektoriaus investavimą į 
projektus. ESIF neturėtų pakeisti privačiojo 
sektoriaus rinkos finansavimo, bet veikiau 
turėtų spręsti rinkos nepakankamumo 
problemas ir taip skatinti privačiojo 
sektoriaus finansavimą, kad būtų 
užtikrintas veiksmingiausias strateginis 
viešųjų lėšų naudojimas. Toks veiksmingas 
strateginis lėšų naudojimas turėtų būti 
užtikrinamas ir reikalavimu laikytis 
valstybės pagalbos principų;

Or. en

Pakeitimas 123
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais kuriamos tvarios darbo
vietos ir skatinamas trumpalaikis, 
vidutinės trukmės ir ilgalaikis ekonomikos
augimas, taip pat konkurencingumas, be 
kita ko, vykdant inovacijas ir technologijų 
plėtrą ir sklaidą. ESIF turėtų būti remiami 
įvairūs finansiniai produktai, įskaitant 
nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo, 
skolos priemones ar garantijas, kad būtų 
kuo geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
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neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti arba išstumti privačiojo 
sektoriaus rinkos finansavimo arba 
produktų, kuriuos teikia regioniniai ir 
nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai, bet veikiau turėtų spręsti rinkos 
nepakankamumo problemas ir taip skatinti 
privačiojo sektoriaus finansavimą, kad būtų 
užtikrintas veiksmingiausias strateginis 
viešųjų lėšų naudojimas. Toks veiksmingas
strateginis lėšų naudojimas turėtų būti 
užtikrinamas ir reikalavimu laikytis 
valstybės pagalbos principų;

Or. en

Pagrindimas

Pridėtinė vertė ir papildomumas – pagrindiniai ESIF veiklos kriterijai, ir jeigu jie nebus 
užtikrinti, fondas galiausiai išstums prasmingas finansinės paramos priemones, teikiamas 
regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu, tik tam, kad Briuselis politiškai gerai atrodytų. To 
būtina išvengti.

Pakeitimas 124
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės 
projektus. Visų pirma ESIF turėtų būti 
orientuotas į projektus, kurie skatina darbo 
vietų kūrimą, ilgalaikį ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į konkretaus projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės 
projektus. Kadangi viešosios lėšos atlieka 
ESIF katalizatoriaus funkciją, logiška ir 
būtina, kad taip remiami projektai būtų 
naudingi ne tik jų tiesioginiams 
įgyvendintojams, bet ir bendruomenėms 
(užimtumo, aplinkos ar teritorijų 
tvarkymo požiūriu). Visų pirma ESIF 
turėtų būti orientuotas į projektus, kurie 
skatina darbo vietų kūrimą, ilgalaikį 
ekonomikos augimą ir konkurencingumą. 



AM\1053517LT.doc 55/171 PE551.907v01-00

LT

rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

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

Or. fr

Pakeitimas 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės ir ekonominės vertės. Visų 
pirma ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurie skatina darbo vietų kūrimą 
ir konkurencingumą bei prisideda prie 
Sąjungos atsparumo didinimo siekiant 
pagreitinti perėjimą prie bendros mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
žiedinės ekonomikos. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
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spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos
principų;

sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus 
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, kad būtų užtikrintas 
veiksmingiausias strateginis viešųjų lėšų 
naudojimas. Toks veiksmingas strateginis 
lėšų naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos
aplinkos apsaugai ir energetikai gairių;

Or. it

Pakeitimas 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės, tvarios ir ekonominės 
pridėtinės vertės. Visų pirma ESIF turėtų 
būti orientuotas į projektus, kurie skatina 
tvaraus aukštos kokybės užimtumo
kūrimą, ilgalaikį tvarų ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą, padedantį siekti ES 
klimato, energetikos ir skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų. ESIF turėtų būti 
remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
sektoriaus investavimą į projektus. ESIF 
neturėtų pakeisti privačiojo sektoriaus
rinkos finansavimo, bet veikiau turėtų 
spręsti rinkos nepakankamumo problemas 
ir taip skatinti privačiojo sektoriaus 
finansavimą, taip pat skirti dėmesį 
projektams, kurių rizikos koeficientas yra 
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principų; didesnis negu EIB paprastai 
finansuojamų projektų, kad būtų
užtikrintas veiksmingiausias strateginis 
viešųjų lėšų naudojimas. Toks veiksmingas 
strateginis lėšų naudojimas turėtų būti 
užtikrinamas ir reikalavimu laikytis 
valstybės pagalbos principų;

Or. en

Pakeitimas 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 128
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

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

(14a) atrenkant ESIF paramos kriterijus 
atitinkančius projektus, ypatingą dėmesį 
reikėtų atkreipti į energijos vartojimo 
efektyvumą; priimant sprendimus dėl 
energijos gamybos ar energijos 
transportavimo projektų, reikėtų įvertinti, 
ar energijos tiekimo saugumo tikslų 
negalima pasiekti tvaresniu ir 
ekonomiškesniu būdu – mažinant 
energijos paklausą didinant energijos 
vartojimo efektyvumą arba taikant 
paklausos valdymo priemones; turėtų būti 
siekiama užtikrinti, kad energijos 
vartojimo efektyvumo projektai būtų 
laikomi lygiaverčiais, įskaitant vienodas 
sąnaudų ir naudos analizės sąlygas, 
projektams kuriais siekiama didinti 
energijos tiekimo saugumą ar plėtoti 
naują infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

2015 m. vasario 25 d. komunikate dėl energetikos sąjungos (COM(2015) 80) „Atsparios 
energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“ 
pabrėžiama, kad „būtina iš esmės naujai įvertinti energijos vartojimo efektyvumą ir imti jį 
laikyti atskiru energijos šaltiniu, prilygstančiu sutaupytos energijos vertei. Persvarstydama 
rinkos struktūrą, Komisija užtikrins, kad energijos vartojimo efektyvumas ir paklausos 
valdymas būtų tokios pat konkurencijos priemonės, kaip ir gamybos pajėgumas“.

Pakeitimas 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) atrenkant ESIF paramos kriterijus 
atitinkančius projektus, ypatingą dėmesį 
reikėtų atkreipti į energijos vartojimo 
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efektyvumą; priimant sprendimus dėl 
energijos gamybos ar energijos 
transportavimo projektų, reikėtų įvertinti, 
ar energijos tiekimo saugumo tikslų 
negalima pasiekti tvaresniu ir 
ekonomiškesniu būdu – mažinant 
energijos paklausą arba didinant 
energijos vartojimo efektyvumą; turėtų 
būti siekiama užtikrinti, kad energijos 
vartojimo efektyvumo projektai būtų 
laikomi lygiaverčiais projektams, kuriais 
siekiama didinti energijos tiekimo 
saugumą ar plėtoti naują infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 131
Sorin Moisă

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESIF turėtų remti Sąjungoje 
tolygiai pasiskirsčiusius projektus, 
vengiant per didelės koncentracijos 
viename sektoriuje ar geografinėje 
teritorijoje;

Or. ro

Pakeitimas 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) atrenkant ESIF paramos kriterijus 
atitinkančius projektus, sąnaudų ir 
naudos analizės požiūriu energijos 
vartojimo efektyvumo ir paklausos 



AM\1053517LT.doc 61/171 PE551.907v01-00

LT

valdymo projektams turėtų būti 
sudaromos tokios pat sąlygos kaip ir 
energijos tiekimo projektams;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato 
kaitos politikos pagrindų strategija“ pabrėžiama, kad energijos vartojimo efektyvumas turėtų 
būti vertinamas kaip atskiras energijos šaltinis. Persvarstydama rinkos struktūrą, Komisija 
užtikrins, kad energijos vartojimo efektyvumas ir paklausos valdymas būtų tokios pat 
konkurencijos priemonės, kaip ir gamybos pajėgumas.

Pakeitimas 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) atrenkant ESIF paramos kriterijus 
atitinkančius projektus, ypatingą dėmesį 
reikėtų atkreipti į energijos vartojimo 
efektyvumą ir skaitmeninius sprendimus; 
priimant sprendimus dėl projektų, reikėtų 
įvertinti, ar energijos tiekimo saugumo 
tikslų negalima pasiekti tvaresniu ir 
ekonomiškesniu būdu – taikant naująsias 
skaitmenines technologijas bei 
informacines ir ryškių technologijas; 
turėtų būti siekiama užtikrinti, kad 
energijos vartojimo efektyvumo projektai 
būtų laikomi lygiaverčiais projektams, 
kuriais siekiama didinti energijos tiekimo 
saugumą ar plėtoti naują infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 134
Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) siekiant užtikrinti esamų operacijų 
papildomumą, ESIF lėšomis turėtų būti 
finansuojami projektai visoje Sąjungoje, 
įskaitant labiausiai nuo finansų krizės 
nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

Or. it

Pakeitimas 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklą sudėtinga finansuoti visiškai 
konkurencingoje rinkoje, nes jiems būdinga keletas dalykų, dėl kurių investicijos į šias sritis 
skiriasi nuo įprastų investicijų (t. y. su jų rezultatais susijusio neapibrėžtumo lygis, didelė 
dalis MTTP išlaidų sutelkiama žmogiškajam kapitalui). Taigi, norint įveikti šį investicijų 
atotrūkį, keliantį grėsmę strategijos „Europa 2020“ tikslui, susijusiam su MTTP ir (arba) 
inovacijomis, turėtų būti priimtinas didesnis mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų projektų rizikingumas.

Pakeitimas 136
Béla Kovács

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 137
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE551.907v01-00 64/171 AM\1053517LT.doc

LT

operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje 
Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti 
naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

operacijų papildomumą ir suderinamumą. 
ESIF lėšomis turėtų būti finansuojami 
projektai visoje Sąjungoje, ypatingą 
dėmesį skiriant labiausiai nuo finansų 
krizės nukentėjusioms šalims. ESIF turėtų 
būti naudojamas tik jeigu pagrįstomis 
sąlygomis negalima gauti finansavimo iš 
kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 139
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pridėtinė vertė ir papildomumas – pagrindiniai ESIF veiklos kriterijai, ir jeigu jie nebus 
užtikrinti, fondas galiausiai išstums prasmingas finansinės paramos priemones, teikiamas 
regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu, tik tam, kad Briuselis politiškai gerai atrodytų. To 
būtina išvengti.

Pakeitimas 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

finansavimo iš kitų šaltinių ir galima 
įrodyti, kad investicijomis teigiamai 
prisidedama prie socialinės ir regioninės 
sanglaudos, nes gerinamos viešosios 
investicijos ir paslaugos, kuriamos geros 
kokybės darbo vietos, tobulinama ir 
plečiama valstybių narių, visų pirma 
labiausiai nukentėjusių nuo krizės, 
gamybinė bazė;

Or. en

Pakeitimas 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kurių rizikos ir grąžos santykis 
yra didesnis nei esamų EIB ir Sąjungos 
priemonių, ir finansuoti rizikingesnę jų 
dalį, siekiant užtikrinti esamų operacijų 
papildomumą ir suderinamumą. ESIF 
tikslas turėtų būti projektų finansavimas
visoje Sąjungoje, visų pirma kai 
investicijų dalis BVP procentine išraiška 
gerokai sumažėjo, įgyvendinant ESIF 
investavimo politiką atsižvelgiant į 
papildomumo ir didelio rizikingumo 
kriterijus. ESIF turėtų būti naudojamas tik 
tuo atveju, jei negalima gauti finansavimo 
iš kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimas 142
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(15a) rinka grindžiamos paskatos ir ESIF 
teikiamas papildomumas turėtų užtikrinti, 
kad ESIF būtų orientuotas į socialiai ir 
ekonomiškai perspektyvius projektus, 
pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo, 
lėšų iš anksto nepaskirstant pagal 
regionus, o visų pirma turėtų būti 
siekiama patenkinti didelius investicijų 
poreikius. Valstybėms narėms, kurių 
finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, 
turėtų būti teikiama tinkama techninė 
pagalba siekiant užtikrinti, kad būtų 
galima pasiekti bendruosius šio 
reglamento tikslus. Kartu ESIF turėtų 
galėti remti aplinkai palankius projektus 
ir teikti naudos pramonei bei 
technologijoms, turinčioms didelį augimo 
potencialą;

Or. en

Pakeitimas 143
Béla Kovács

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) ESIF turėtų tiksliai apibrėžti, kas 
yra „pagrįstos sąlygos“, kuriomis būtų 
galima skirti finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 144
Christian Ehler

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

(15a) rinka grindžiamos paskatos ir ESIF 
teikiamas papildomumas turėtų užtikrinti, 
kad ESIF būtų orientuotas į socialiai ir 
ekonomiškai perspektyvius projektus, lėšų 
iš anksto nepaskirstant pagal sektorius ar 
regionus, o visų pirma turėtų būti 
siekiama patenkinti didelius investicijų 
poreikius arba spręsti rinkos 
nepakankamumo problemas. Valstybėms 
narėms, kurių finansų rinkos yra mažiau 
išsivysčiusios, turėtų būti teikiama 
tinkama techninė pagalba siekiant 
užtikrinti, kad būtų galima pasiekti 
bendruosius šio reglamento tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Nors visoje Europoje siekiant ESIF remiamų projektų geografinės pusiausvyros neturėtų būti 
nustatomi jokie paramos teikimo kriterijai arba politiniai tikslai, techninė parama turėtų būti 
teikiama regionams ir valstybėms narėms, kurių finansų rinkos mažiausiai išsivysčiusios, taip 
užtikrinant, kad paramos teikimo kriterijus atitinkantys projektų pasiūlymai galėtų gauti ESIF 
paramą.

Pakeitimas 145
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į 
investicijas, kurios, kaip tikimasi, yra 
ekonomiškai ir techniškai gyvybingos ir 
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, bet 
kurių naudojimui rinkoje gali kilti 
kliūčių. Be to, ESIF turėtų būti 
orientuotas į vėlesnių kūrimo etapų 
inovacijas, kurioms paramos reikia, kad 
jos nepatektų į „mirties slėnį“, ir kurios 
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gali būti susijusios su tam tikra atitinkama 
rizika, tačiau vis tiek atitinka konkrečius 
ESIF finansavimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 146
Christian Ehler

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
priimtinos bankams ESIF produktų 
portfelio sąlygomis. Teikiant ESIF 
finansavimą vidutinė projekto rizika 
turėtų būti didesnė negu finansuojant iš 
bet kurio kito galimo ES investicijų 
portfelio;

Or. en

Pagrindimas

Pridėtinė vertė ir papildomumas – pagrindiniai ESIF veikimo kriterijai, ir jeigu jie nebus 
užtikrinti, fondas galiausiai išstums prasmingas finansinės paramos priemones, teikiamas 
regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu, tik tam, kad Briuselis politiškai gerai atrodytų. To 
būtina išvengti. ESIF pridėtinė vertė daugiausia yra susijusi su jo didesnės vidutinės rizikos 
portfeliu. 

Pakeitimas 147
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(16a) ESIF turėtų būti nustatyta tinkama 
valdymo struktūra, kurios funkcija turėtų 
būti vien tik siekti tinkamo ES garantijos 
naudojimo užtikrinimo tikslų. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti Valdančioji 
taryba, vykdomasis direktorius ir 
Investicijų komitetas. ESIF neturėtų 
perimti EIB sprendimo priėmimo 
įgaliojimų ar jiems trukdyti, arba pakeisti 
EIB valdymo organus. Vykdomasis 
direktorius turėtų būti atsakingas už 
kasdienį ESIF administravimą ir vykdyti 
Investicijų komiteto posėdžių 
parengiamąjį darbą;

Or. en

Pakeitimas 148
Béla Kovács

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ESIF turėtų apibrėžti, kas yra 
„pagrįstos sąlygos“, kuriomis būtų galima 
skirti finansinę paramą, ir kokie veiksniai 
daro poveikį tinkamos rizikos laipsniui, 
taip siekiant užtikrinti, kad jo finansiniai 
ištekliai būtų sąžiningai skirstomi;

Or. en

Pakeitimas 149
Christian Ehler

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

(16a) ESIF turėtų būti nustatyta tinkama 
valdymo struktūra, kurios funkcija turėtų 
būti vien tik siekti tinkamo ES garantijos 
naudojimo užtikrinimo tikslų. Tą valdymo 
struktūrą turėtų sudaryti Valdančioji 
taryba, vykdomasis direktorius ir 
Investicijų komitetas. ESIF neturėtų 
perimti EIB sprendimo priėmimo 
įgaliojimų ar jiems trukdyti, arba pakeisti 
EIB valdymo organus. Valdančioji taryba 
turėtų nustatyti investavimo gaires, 
kuriomis remdamasis investicijų 
komitetas turėtų priimti sprendimus dėl 
ES garantijos naudojimo, laikantis šiame 
reglamente nustatytų tikslų. Vykdomasis 
direktorius turėtų būti atsakingas už 
kasdienį ESIF administravimą ir vykdyti 
Investicijų komiteto posėdžių 
parengiamąjį darbą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti konstatuojamąją dalį, susijusią su numatoma valdymo struktūra.

Pakeitimas 150
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant išvengti savaimingumo 
efekto, vietoje turėtų būti sukurtas 
įspėjimo apie galimą piktnaudžiavimą 
šioje srityje mechanizmas. EESRK ir 
Regionų komitetas galėtų tapti puikiais 
tarpininkais, pranešančiais apie iš 
darbuotojų ir vietos savivaldos institucijų 
gautus perspėjimus;
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Or. fr

Pakeitimas 151
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sprendimus dėl ESIF paramos (17) sprendimus dėl ESIF paramos 



AM\1053517LT.doc 73/171 PE551.907v01-00

LT

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

naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys reglamente 
nurodytas sektorines investicinių projektų 
sritis, taip pat geografines Sąjungos 
rinkas, ir turintys su jomis susijusios
patirties. Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 153
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas, tinkamai 
įtraukiant socialinius partnerius. 
Investicijų komitetą turėtų sudaryti 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis, taip pat užimtumo politikos, 
pramonės politikos, energetikos, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
sritis ir turintys su jomis susijusios
patirties. Investicijų komitetas turėtų būti 
atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų, 
tinkamai įtraukiant socialinius 
partnerius. Kad būtų veiksmingai 
naudojamasi EIF patirtimi, ESIF turėtų 
remti Europos investicijų fondui teikiamą 
finansavimą, kad fondas galėtų vykdyti 
atskirus projektus, susijusius su 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
turėtų prižiūrėti, kaip siekiama ESIF tikslų. 
Kad būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF turėtų remti Europos 
investicijų fondui teikiamą finansavimą, 
kad fondas galėtų vykdyti atskirus 
projektus, susijusius su mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis ir mažomis 
vidutinės kapitalizacijos įmonėmis.
Siekiant užtikrinti visišką Investicijų 
komiteto nepriklausomumą – tai labai 
svarbu norint išsaugoti investuotojų 
pasitikėjimą, – komitetui priimant 
sprendimus niekas negali nederamai 
kištis;

Or. en

Pakeitimas 157
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 158
Sorin Moisă

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Valdančioji taryba turėtų nustatyti 
skaidrius projektų portfelio sudarymo ir 
vėlesnės projektų atrankos finansavimui 
teikti kriterijus, kad būtų užtikrintas 
tolygus investicijų pasiskirstymas visoje 
Sąjungoje;

Or. ro

Pakeitimas 159
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant Valdančiosios tarybos ir 
Investicijų komiteto skaidrumo, 
atskaitomybės ir nepriklausomumo, 
reikėtų patvirtinti ir įdiegti interesų 
konfliktų prevencijos sistemą;

Or. en

Pakeitimas 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

(17a) siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 
šiame reglamente nustatyti tikslai, o 
projektų geografinė Sąjungos aprėptis 
būtų plati, valstybėms narėms, kurių 
kapitalo rinkos mažiau išsivysčiusios 
palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, 
turėtų būti teikiama techninė parama;

Or. en

Pakeitimas 161
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi skubiai reikia pagerinti Europos investicijų sąlygas, ESIF sutarčių pasirašymas 
neturėtų būti vilkinamas. Žinoma, parama turėtų būti teikiama tik tikrai paramos kriterijus 
atitinkantiems projektams.

Pakeitimas 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, 
Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios 
suma sudaro 16 000 000 000 EUR. 
Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos 
dydis turėtų būti apribotas priklausomai 
nuo to, kokios rūšies yra priemonė, 
pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 
garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų 
portfelio dydžio procentinė dalis. 
Garantijos, skirtos projektams, kurie 
pabaigiami nepareikalavus garantijos, gali 
būti naudojamos naujoms operacijoms 
remti;

Or. en

Pakeitimas 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

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

(18a) pripažinta, kad investicijomis į 
energijos vartojimo efektyvumą iki 
2020 m. gali būti sukurta 2 milijonai 
darbo vietų, o iki 2030 m. – galbūt dar 2 
milijonai. Be to, energijos vartojimo 
efektyvumas yra vienas iš vos kelių 
ekonomikos sektorių, kurių sverto 
koeficientas praeityje yra buvęs didesnis 
negu 15. Siekiant užtikrinti, kad ESIF 
pasiektų tikslą sutelkti privačių 
investicijų, sukurti darbo vietų, skatinti 
atsparios ekonomikos plėtrą ir mažinti 
makroekonominį disbalansą, būtina, kad 
iš ESIF specialiam energijos vartojimo 
efektyvumo fondui būtų skirta 
5 000 000 000 EUR suma;

Or. en

Pakeitimas 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) 2015 m. sausio 13 d. Europos 
Komisija pateikė komunikatą apie tai, 
kaip ji taikys galiojančias Stabilumo ir 
augimo pakto taisykles. Nacionalinis 
bendras ESIF remiamų operacijų 
finansavimas, taip pat ir pereinamuoju 
laikotarpiu, galimas tiek, kiek tai 
leidžiama galiojančiomis Stabilumo ir 
augimo pakto taisyklėmis, pateiktomis 
2015 m. sausio 13 d. Komisijos 
komunikate, laikantis jame nustatytų 
sąlygų ir ribų;

Or. en
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Pakeitimas 165
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, įsigaliojus šiam 
reglamentui Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti 
metinę ataskaitą, kurioje būtų pateiktas 
nepriklausomas ES garantijos naudojimo 
ir šiame reglamente nustatytų bendrųjų 
tikslų, įskaitant privataus kapitalo 
sutelkimą, įgyvendinimo vertinimas, taip 
pat ESIF suteikto papildomumo, ESIF 
lėšomis remiamų operacijų rizikos 
profilio, ESIF makroekonominio 
poveikio, įskaitant jo poveikį augimui ir 
užimtumui, EIKC suteiktų paslaugų ir 
ESIF bei EIKC tikslų įgyvendinimo 
vertinimas. Prireikus Europos 
Parlamentui ir Tarybai su ataskaita turėtų 
būti teikiamas pasiūlymas šį reglamentą iš 
dalies pakeisti. EIB, bendradarbiaudamas 
su EIF, turėtų Europos Komisijai ir 
Tarybai kas pusmetį teikti EIB ir EIF 
finansavimo, investicijų operacijų ir 
nuostolių, patirtų vykdant ESIF 
operacijas, ataskaitas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamą 
patikrinimą, teikti ataskaitas – labai svarbu siekiant sklandžiai vykdyti ESIF veiklą.

Pakeitimas 166
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) siekiant užtikrinti, kad ESIF 
įgyvendintų savo tikslą, būtina, kad iš 
ESIF būtų skirta 5 000 000 000 EUR 
suma, iš kurios EIB skirtų finansavimą 
EIF ir kuri būtų specialiai naudojama 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei 
mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, taip pat novatoriškoms MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 167
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) investicijomis turėtų būti siekiama 
išlaikyti ir toliau plėtoti ES pramonės 
pirmavimą ekonomikos inovacinių 
technologijų sektoriuose, kuriuose gali 
būti kuriamos vietos darbo vietos, 
išlaikomi ES gamybos pajėgumai ir 
padedama pasiekti ES klimato ir 
energetikos tikslą, pavyzdžiui, užtikrinti 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, tokių kaip jūros vėjas, 
technologijų pirmavimą. Vėjo, 
fotovoltinių technologijų ir pažangiųjų 
elektros energijos tinklų sektoriuose
Europa pasaulyje tebepirmauja. ESIF 
turėtų padėti pirmauti ir kitame 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
technologinės plėtros etape;

Or. en
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Pakeitimas 168
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 169
Claude Turmes, Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) kad 315 mlrd. EUR tikslas būtų 
pasiektas per kuo trumpesnį laikotarpį, 
svarbus vaidmuo nustatant perspektyvius 
projektus, plėtojant ir tam tikrais atvejais 
sujungiant projektus, taip pat pritraukiant 
potencialius investuotojus turėtų tekti 
nacionaliniams skatinamojo finansavimo 
bankams ar įstaigoms ir investavimo 
platformoms ir fondams pasitelkiant ESIF
garantijos paramą. Taigi, siekiant 
valstybėse narėse regioniniu požiūriu 
skatinti tarpvalstybinius projektus ar 
projektų grupę, turėtų būti galima 
nustatyti makroregionines platformas;
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Or. en

Pakeitimas 170
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 171
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\1053517LT.doc 85/171 PE551.907v01-00

LT

tiesioginius įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF 
valdymo struktūroje;

tiesioginius įnašus į ESIF ir dalyvauti ESIF 
valdymo struktūroje. Nacionaliniams 
įnašams į ESIF turėtų būti taikomos 
tokios pat taisyklės kaip ir kitoms 
viešosioms išlaidoms ir investicijoms, 
įgyvendinant biudžeto politiką jiems turi 
būti teikiama pirmenybė, jie neturi kelti 
pavojaus stabilumo pakto taisyklėms;

Or. en

Pakeitimas 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali (20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
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teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose;

teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose.
Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į 
investavimo platformas, skirtas 
persitvarkantiems sektoriams, turintiems 
didelę ekonominę ir visuomeninę 
pridėtinę vertę, ir investavimo platformas, 
sujungiančias nedidelio masto tvarius ir 
novatoriškus projektus, visų pirma, 
vykdomus regionų, miestų ir MVĮ;
pavyzdžiui, energijos vartojimo 
efektyvumo projektus, tokius kaip pastatų 
renovacija, pažangiųjų elektros energijos 
tinklų projektus, tokius kaip skaitmeninės 
infrastruktūros modernizavimas, ir naujas 
piliečiams teikiamas paslaugas, pagrįstas 
skaitmeninėmis novatoriškomis 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose;

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose.
Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į 
investavimo platformas, skirtas 
persitvarkantiems sektoriams, turintiems 
didelę ekonominę ir visuomeninę 
pridėtinę vertę, ir investavimo platformas, 
sujungiančias nedidelio masto tvarius ir 
novatoriškus projektus, visų pirma, 
vykdomus regionų, miestų ir MVĮ;
pavyzdžiui, energijos vartojimo 
efektyvumo projektus, tokius kaip pastatų 
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renovacija;

Or. en

Pakeitimas 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose;

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose.
Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į 
investavimo platformą, išryškinančią 
pridėtinę vertę, susijusią su visuose 
ekonomikos sektoriuose esančių 
skaitmeninių skatinamųjų veiksnių 
potencialumu, kad būtų padedama siekti 
bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo 
tikslų ir plėtoti skaitmeninę 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 176
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose;

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba naudojant investavimo 
platformas;
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Or. en

Pagrindimas

Reikia išsamesnio paaiškinimo, kas konkrečiai, kaip numatoma, turėtų vykti platformos 
lygmeniu ir kokiu tikslu.

Pakeitimas 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose;

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose.
Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į 
investavimo platformas, skirtas 
persitvarkantiems sektoriams, turintiems 
didelę ekonominę ir visuomeninę 
pridėtinę vertę, ir investavimo platformas, 
sujungiančias nedidelio masto tvarius ir 
novatoriškus projektus, visų pirma, 
vykdomus regionų, miestų ir MVĮ;
pavyzdžiui, energijos vartojimo 
efektyvumo projektus, tokius kaip pastatų 
renovacija;

Or. en

Pakeitimas 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 

(20) projektų lygmeniu trečiosios šalys gali 
teikti finansavimą kartu su ESIF atskiriems 
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projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose;

projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose.
Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į 
specialias investavimo platformas, skirtas 
persitvarkantiems sektoriams, turintiems 
didelę ekonominę ir socialinę pridėtinę 
vertę, ir investavimo platformas, 
sujungiančias nedidelio masto tvarius ir 
novatoriškus projektus, visų pirma, 
vykdomus regionų, miestų ir MVĮ, taip 
pat ir skaitmeniniame sektoriuje;
pavyzdžiui, su sparčiojo interneto jungtimi 
susijusius projektus, kuriais siekiama 
mažinti skaitmeninę atskirtį;

Or. en

Pakeitimas 179
Christian Ehler

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) ESIF turėtų papildyti įgyvendinamas 
regionines, nacionalines ir ES programas, 
taip pat tradicinę EIB veiklą, ir veikti 
kartu su jomis. 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;

Or. en

Pagrindimas

Pridėtinė vertė ir papildomumas – pagrindiniai ESIF veiklos kriterijai, ir jeigu jie nebus 
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užtikrinti, fondas galiausiai išstums prasmingas finansinės paramos priemones, teikiamas 
regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu, tik tam, kad Briuselis politiškai gerai atrodytų. To 
būtina išvengti.

Pakeitimas 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, projektų lygmeniu 
trečiosios šalys gali teikti bendrą 
finansavimą su ESIF atskiriems 
projektams arba su konkrečiais 
geografiniais ar teminiais sektoriais 
susijusiose investavimo platformose.
Valstybės narės gali naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, kad 
prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių 
projektų, kurie remiami ES garantija, 
finansavimo. Dėl šio principo lankstumo 
turėtų kuo labiau padidėti galimybės 
pritraukti investuotojų į investavimo sritis, 
į kurias orientuojasi ESIF;

Or. en

Pakeitimas 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

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

remiami ES garantija, finansavimo. Šie 
projektai turėtų būti vertinami kiekvienas 
atskirai, tinkamai įtraukiant socialinius 
partnerius ir viešojo sektoriaus 
institucijas;

Or. en

Pakeitimas 182
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu 
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 
Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Siekdama užtikrinti, kad viešosios lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, Komisija
pateiks daugiau gairių, kaip užtikrinti
visišką derėjimą su konkrečių sektorių 
valstybės pagalbos taisyklėmis, kai 
projektai bus iš dalies finansuojami 
teikiant viešąsias dotacijas;

Or. en

Pakeitimas 183
Claude Turmes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 184
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ESIF remiamos investicijos į 
infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti 
valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu 
Komisija paskelbė, kad suformuluos 
esminius valstybės pagalbos vertinimo 
principus, kuriuos projektas turės atitikti, 
kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. 

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

Komisija paskelbė, kad, jeigu projektas 
atitiks šiuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, 
bet kokia papildoma nacionalinė parama 
bus vertinama atliekant paprastesnį ir 
spartesnį valstybės pagalbos vertinimą, kai 
Komisija papildomai tikrins tik viešosios 
paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą. Veiksmingas ESIF išteklių 
naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 
reikalavimu laikytis valstybės pagalbos 
principų;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės pagalbos principų taikymas – labai svarbu, siekiant užtikrinti tinkamą per ESIF 
suteiktos paramos naudojimą. 

Pakeitimas 185
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

paramos proporcingumą (t. y. ar nėra 
kompensuojama per didelė suma). 
Komisija taip pat paskelbė, kad pateiks 
daugiau gairių dėl šių esminių principų, 
kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 188
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje 
reikia nedelsiant imtis veiksmų, prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui 2015 m. 

Išbraukta.
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EIB ir EIF gali finansuoti papildomus 
projektus, neatitinkančius įprasto jų 
finansavimo pobūdžio. Siekiant kuo 
labiau padidinti šiame reglamente 
numatytų priemonių naudą, turėtų būti 
įmanoma tokiems papildomiems 
projektams taikyti ES garantiją tuo atveju, 
jeigu jie atitinka šiame reglamente 
išdėstytus esminius kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 189
Renato Soru

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 190
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vertinti ESIF remiamą veiklą siekdami 
patikrinti jos aktualumą, rezultatus, poveikį 
ir jų atitiktį bei nuoseklumą kitų Sąjungos 
politikos krypčių ir priemonių atžvilgiu, 
taip pat nustatyti aspektus, kuriais ateityje 
būtų galima pagerinti veiklą. Tokiais 
vertinimais turėtų būti prisidedama prie 
atskaitomybės didinimo ir tvarumo 
analizės;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamą 
patikrinimą, vertinimas ir vėliau teikiamos ataskaitos – labai svarbu siekiant sklandžiai 
vykdyti ESIF veiklą.

Pakeitimas 191
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 192
András Gyürk

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, 
esant galimybėms decentralizuotai 
teikiantis techninę paramą.

Įsteigiamu EIKC, kuris turėtų būti vieno 
langelio principu veikiantis centras, ir jo 
teikiamomis naujomis paslaugomis jokiu 
būdu neturėtų būti pakeistas esamų 
techninės paramos programų tikslas ar 
daromas neigiamas poveikis jų kokybei ar 
pajėgumams vykdyti joms nustatytas 
užduotis;

Or. en

Pakeitimas 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 
paramą, susijusią su projektų plėtojimu, 
rengimu ir sujungimu visoje Sąjungoje, 
remiantis Komisijos, EIB, nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų,
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
valdymo institucijų kompetencija ir 
geriausia tokių projektų kaip ELENA 
(Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemonė), InnovFin (ES finansavimas 
novatoriams) ir EEVEF (Europos 
efektyvaus energijos vartojimo fondas) 
patirtimi. Tai turėtų būti vieno langelio 
principu veikiantis centras klausimams dėl 
techninės pagalbos, susijusios su 
investicijomis Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 skatinamojo 
finansavimo bankų, socialinių partnerių ir 
įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų valdymo institucijų kompetencija. 
Tai turėtų būti vieno langelio principu 
veikiantis centras klausimams dėl 
techninės pagalbos, susijusios su 
investicijomis Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 195
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant padengti su ES garantija 
Europos investicijų bankui susijusią riziką, 
turėtų būti įsteigtas garantijų fondas. 
Garantijų fondas turėtų būti sudarytas 
palaipsniui mokant lėšas iš Sąjungos 
biudžeto. Paskui garantijų fondas taip pat 
turėtų gauti įplaukas ir grąžinamąsias 
įmokas iš projektų, kurie gauna ESIF 
paramą, ir sumas, išieškotas iš 
įsipareigojimų nevykdančių skolininkų tais 
atvejais, kai garantijų fondas jau išmokėjo 
garantijos sumą EIB;

(27) siekiant padengti su ES garantija 
Europos investicijų bankui susijusią riziką, 
turėtų būti įsteigtas garantijų fondas. 
Garantijų fondas turėtų būti sudarytas 
palaipsniui mokant lėšas iš Sąjungos 
biudžeto. Paskui garantijų fondas taip pat 
turėtų gauti įplaukas ir grąžinamąsias 
įmokas iš projektų, kurie gauna ESIF 
paramą, ir sumas, išieškotas iš 
įsipareigojimų nevykdančių skolininkų tais 
atvejais, kai garantijų fondas jau išmokėjo 
garantijos sumą EIB. Bet koks atlyginimas 
iš ESIF remiamų operacijų, viršijantis 
tikslinę garantijų fondo sumą ir (arba) 
poreikius, perkeliamas į atitinkamas ES 
biudžeto eilutes, kurios buvo sumažintos 
dėl ESIF garantijų fondo steigimo;

Or. en

Pagrindimas

Perteklinės grįžtamosios lėšos ir įplaukos, viršijančios tikslinę ES garantijų sumą, turėtų būti 
vėl įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą ir perskirstytos biudžeto eilutėms, iš kurių lėšos iš 
pradžių buvo skirtos garantijų fondui. 

Pakeitimas 196
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) garantijų fondas turėtų užtikrinti 
likvidumo atsargas Sąjungos biudžetui dėl 

Išbraukta.
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nuostolių, kuriuos ESIF patiria 
siekdamas savo tikslų. Patirtis, susijusi su 
ESIF remtinų investicijų pobūdžiu, rodo, 
kad tinkamas būtų 50 % santykis tarp 
sumų, mokamų iš Sąjungos biudžeto ir 
pagal bendrus Sąjungos garantijų 
įsipareigojimus;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į 8 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 197
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) garantijų fondas turėtų užtikrinti 
likvidumo atsargas Sąjungos biudžetui 
reaguojant į nuostolius, kuriuos ESIF 
patiria siekdamas savo tikslų. Patirtis, 
susijusi su ESIF remtinų investicijų 
pobūdžiu, rodo, kad tinkamas būtų 30 % 
santykis tarp sumų, mokamų iš Sąjungos 
biudžeto ir pagal bendrus Sąjungos 
garantijų įsipareigojimus;

Or. fr

Pakeitimas 198
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Europos Parlamentas ir Taryba, 



PE551.907v01-00 102/171 AM\1053517LT.doc

LT

vykdydami metines biudžeto procedūras, 
laipsniškai tvirtins Sąjungos biudžeto 
įnašą į su ES biudžetu susijusį garantijų 
fondą. Šiuo tikslu biudžeto valdymo 
institucija turėtų, kai tikslinga, 
pasinaudoti visu turimu pertekliumi arba 
lankstumo priemonėmis ir atitinkamomis 
nuostatomis pagal 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos 
reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Lėšos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonei neturėtų būti 
mažinamos dėl to, kad reikia finansuoti garantijų fondą. Užuot tai darius, garantijų fondas 
turėtų būti finansuojamas laipsniškai, taikant metinę biudžeto procedūrą.

Pakeitimas 199
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) atsižvelgiant į tai, kad, siekiant 
Europoje skatinti ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą, Sąjungos lygmeniu 
labai reikia politinių veiksmų ir išlaidų 
programų, daugiametę finansinę 
programą reikėtų persvarstyti, atliekant 
jos laikotarpio vidurio peržiūrą, ir 
padidinti galimas daugiametės finansinės 
programos 1A išlaidų kategorijos maržas 
bei įsipareigojimų asignavimą, kad būtų 
geriau parodyti kintantys politikos 
poreikiai ir tenkinami Europos piliečių 
lūkesčiai;

Or. en
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Pagrindimas

Parlamentas ir valstybės narės labai palankiai vertina J. C. Junkerio iniciatyvą – visi 
pripažįsta, kad Sąjungos lygmeniu skubiai reikia į ekonomikos augimą orientuotos politikos. 
Kartu Komisijos visiškai netinkami pasiūlymai dėl naujos iniciatyvos finansavimo rodo 
visišką galiojančios daugiametės finansinės programos nepakankamumą. Jeigu politiką reikia 
keisti daugiau dėmesio skiriant darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui, DFP turi būti tai 
atspindėta. Reikia persvarstyti.

Pakeitimas 200
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) kad būtų galima panaudoti ne 
daugiametės finansinės programos 1a, bet 
kitų išlaidų kategorijų galimas maržas, 
perteklių ir kitus finansavimo šaltinius, 
kaip nurodyta šio reglamento 8 
straipsnyje, garantijų fondui steigti skirtos 
biudžeto eilutės turėtų būti padalytos taip: 
3 mlrd. EUR turi būti skirta garantijų 
fondui 1a išlaidų kategorijoje, 
5 mlrd. EUR – 1b išlaidų kategorijoje, 
0,11 mlrd. EUR – 2 išlaidų kategorijoje, 
suteikiant būtiną galimybę fondą 
finansuoti lanksčiai;

Or. en

Pakeitimas 201
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) garantijų fondo finansavimas, tiek 
įsipareigojimai, tiek mokėjimų 
asignavimai, turėtų būti peržiūrimas 
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atliekant daugiametės finansinės 
programos laikotarpio vidurio peržiūrą, 
kuri turėtų prasidėti ne vėliau kaip 
2016 m. pabaigoje, kaip nustatyta 2013 m. 
gruodžio 2 d. Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa, 
2 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Garantija turi būti neatšaukiama. Tačiau Komisijos pasiūlymai dėl ESIF finansavimo yra 
netinkami. Atėjus DFP laikotarpio vidurio peržiūros laikui, atliekant biudžetui poveikio 
nedarančią DFP peržiūrą, reikėtų rasti geresnį ir ilgalaikį fondo finansavimo sprendimą. 

Pakeitimas 202
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28d) Komisija, vykdydama DFP 
laikotarpio vidurio peržiūrą, Sąjungos 
biudžete turėtų ieškoti galimybių užtikrinti 
nuolatinį ES garantijos finansavimą, 
įskaitant galimybę koreguoti veiklos lėšų 
rezervą, nustatytą ir apskaičiuotą pagal 
Bendrųjų nuostatų reglamento (EB) 
Nr. 1303/2013 20 ir 22 straipsnius, ir 
perkelti nepanaudotas lėšas; šiek tiek 
sumažinus šį rezervą būtų galima 
užtikrinti stabilų ES garantijos, 
pritrauksiančios investuotojus ir Europos 
pramonei (ekonomikai) sukursiančios 
pridėtinę vertę, finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 203
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

__________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
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32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pagrindimas

Lėšos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonei neturėtų būti 
mažinamos dėl to, kad reikia finansuoti garantijų fondą.

Pakeitimas 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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inovacijų ir transporto, telekomunikacijų 
ir energetikos infrastruktūros srityse, nei 
būtų įmanoma, jeigu ištekliai būtų 
naudojami teikiant dotacijas pagal 
planuojamą programą „Horizontas 2020“ 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Todėl tikslinga perskirti dalį 
šiuo metu toms programoms numatyto 
finansavimo ESIF naudai;

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

Or. it

Pakeitimas 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/20132, ir Europos 

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

__________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en
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Pakeitimas 206
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/20132, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, 
nustatytai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1316/20133, skirtos 
lėšos.

ESIF nekartoja šiomis programomis 
siekiamų tikslų.

Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės 
investicijos tam tikrose srityse, kurioms 
atitinkamai taikomos šios programos, nei 
įmanoma pagal esamas programas.

ESIF turėtų galėti panaudoti ES 
garantijos svertą ir labiau padidinti 
finansinį poveikį tose mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir 
energetikos infrastruktūros srityse, nei 
būtų įmanoma, jeigu ištekliai būtų 
naudojami teikiant dotacijas pagal 
planuojamą programą „Horizontas 2020“ 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę.

Todėl tikslinga perskirti dalį šiuo metu 
toms programoms numatyto finansavimo 
ESIF naudai;

Išbraukta.

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

Or. fr

Pakeitimas 207
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Europos Parlamentas ir Taryba, 
vykdydami metines biudžeto procedūras, 
iki 2020 m. laipsniškai tvirtins Sąjungos 
biudžeto įnašą į su ES biudžetu susijusį
garantijų fondą. Šiuo tikslu biudžeto 
valdymo institucija turėtų, kai tikslinga, 
pasinaudoti visomis turimomis lankstumo 
priemonėmis ir atitinkamomis 
nuostatomis pagal 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos
reglamentą ir panaudoti rezervus, maržas 
ir nepanaudotas lėšas;
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mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, 
inovacijų ir transporto, telekomunikacijų 
ir energetikos infrastruktūros srityse, nei 
būtų įmanoma, jeigu ištekliai būtų 
naudojami teikiant dotacijas pagal 
planuojamą programą „Horizontas 2020“ 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Todėl tikslinga perskirti dalį 
šiuo metu toms programoms numatyto 
finansavimo ESIF naudai;

__________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pakeitimas 208
Martina Werner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/20132, ir Europos 

(29) Europos Parlamentas ir Taryba, 
vykdydami metines biudžeto procedūras, 
iki 2020 m. laipsniškai tvirtins Sąjungos 
biudžeto įnašą į su ES biudžetu susijusį
garantijų fondą. Šiuo tikslu biudžeto 
valdymo institucija turėtų, kai tikslinga, 
pasinaudoti visomis turimomis lankstumo 
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infrastruktūros tinklų priemonei, 
nustatytai Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1316/20133, skirtos 
lėšos. ESIF nekartoja šiomis 
programomis siekiamų tikslų. Tačiau 
tikimasi, kad sumažinus abi programas 
siekiant finansuoti garantijų fondą, bus 
užtikrintos didesnės investicijos tam 
tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų 
galėti panaudoti ES garantijos svertą ir 
labiau padidinti finansinį poveikį tose 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, 
inovacijų ir transporto, telekomunikacijų 
ir energetikos infrastruktūros srityse, nei 
būtų įmanoma, jeigu ištekliai būtų 
naudojami teikiant dotacijas pagal 
planuojamą programą „Horizontas 2020“ 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Todėl tikslinga perskirti dalį 
šiuo metu toms programoms numatyto 
finansavimo ESIF naudai;

priemonėmis ir atitinkamomis 
nuostatomis pagal 20142020 m. 
daugiametės finansinės programos
reglamentą;

__________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en
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Pakeitimas 209
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Kalbant apie „Horizontas 2020“, 
tai apima pažangos skleidimą mokslo 
srityje, vienarūšės Europos mokslinių 
tyrimų erdvės plėtojimą, kiekvienos 
valstybės narės individualių stiprybių
optimizavimą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, valstybių narių skirtumų 
mažinimą. Tačiau tikimasi, kad sumažinus 
abi programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai, nepakenkiant tiems programos 
tikslams, kurių nepakartoja ESIF;

__________________ __________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

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

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pakeitimas 210
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Sąjungos biudžeto įnašas į su ES 
biudžetu susijusį garantijų fondą bus 
atliekamas laipsniškai, taikant įvairias su 
ES biudžetu susijusias galimybes.
Pirmumo tvarka įnašas bus
finansuojamas metiniu pertekliumi, 
nepanaudotomis lėšomis, lankstumo 
priemone ir ES biudžeto maržomis;
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labiau padidinti finansinį poveikį tose 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, 
inovacijų ir transporto, telekomunikacijų 
ir energetikos infrastruktūros srityse, nei 
būtų įmanoma, jeigu ištekliai būtų 
naudojami teikiant dotacijas pagal 
planuojamą programą „Horizontas 2020“ 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Todėl tikslinga perskirti dalį 
šiuo metu toms programoms numatyto 
finansavimo ESIF naudai;

__________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).
32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta nuoroda į „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų 
naudojimą.

Pakeitimas 211
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai, nustatant atitinkamą ESIF 
finansavimo dalį projektams, kuriais 
skatinamos pradedančiosios įmonės, taip 
pat projektams, susijusiems su moksliniais 
tyrimais, technologine plėtra ir 
inovacijomis, kad žinių perdavimas 
realiajai ekonomikai visais atvejais turėtų 
pridėtinės vertės, visų pirma kalbant apie 
atvejus, kai naudojama technologinė ir 
pramoninė bazė;

__________________ __________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 

22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
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panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pakeitimas 212
Hans-Olaf Henkel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. Šis 
mažinimas neturėtų būti taikomas 
jokioms lėšoms, susijusioms su 
fundamentinių mokslinių tyrimų 
projektais, valstybės finansuojamomis 
mokslinių tyrimų organizacijomis ir 
universitetais. ESIF nekartoja šiomis 
programomis siekiamų tikslų. Tačiau 
tikimasi, kad sumažinus abi programas 
siekiant finansuoti garantijų fondą, bus 
užtikrintos didesnės investicijos tam 
tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
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dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

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

__________________ __________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

Or. en

Pakeitimas 213
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/201322, ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 1316/201333, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės investicijos 
tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai 
taikomos šios programos, nei įmanoma 
pagal esamas programas. ESIF turėtų galėti 
panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 
padidinti finansinį poveikį tose mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros, inovacijų ir 
transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai, jeigu ESIF pasiekimai ilgalaikėje 
perspektyvoje būtų naudingi siekiant 
pirminių „Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės tikslų;

__________________ __________________
22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

22013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

32013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
bei panaikinami reglamentai (EB) 
Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL 348, 
2013 12 20, p. 129).

Or. en
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Pakeitimas 214
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

__________________ __________________
2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

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

„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104).

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

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

Or. fr

Pakeitimas 215
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) siekiant remti ES investicijų politiką 
ir ESIF operacijas, labai svarbu, kad kitos 
investicijų skatinimo programos, 
pavyzdžiui, „Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė, būtų 
visiškai įgyvendintos atsižvelgiant į 
daugiametės finansinės programos 
reglamente ir reglamentuose (ES) 
N. 1291/2013 ir Nr. 1316/2013 nustatytą 
biudžetą. Labai svarbu toliau plėtoti 
mokslinę, mokslinių tyrimų ir 
technologinę bazę, kurioje ateityje galėtų 
klestėti inovacijos. Tai reiškia, kad iki 
2020 m. turėtų būti visiškai įgyvendintos 
numatytos programos, pagal kurias 
finansuojami fundamentiniai ir taikomieji 
moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, programa 
„Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, 
Europos mokslinių tyrimų taryba, ateities 
ir besiformuojančių technologijų 
programa, mokslinių tyrimų 
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infrastruktūros programa, taip pat 
universitetai ir mokslinių tyrimų 
organizacijos, įgyvendinant „Horizontas 
2020“ temų „pramonės pirmavimas“ ir 
„visuomenės uždaviniai“ tikslus 
besinaudojantys ES bendrais moksliniais 
tyrimais;

Or. en

Pakeitimas 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) kadangi ESIF turėtų prisidėti 
padedant verslo subjektams įveikti 
kapitalo trūkumus, tikėtina, kad šis 
reglamentas nebus naudingas 
fundamentiniams arba ankstyvos stadijos 
moksliniams tyrimams. Todėl Komisija 
turėtų užtikrinti, kad iš programų, pagal 
kurias finansuojama tokia veikla, nebūtų 
atimtos jokios perskirstytos ES biudžeto 
lėšos;

Or. en

Pakeitimas 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) ESIF turėtų padėti įveikti esamus 
Europos investavimo sunkumus ir padėti 
didinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą. Todėl Sąjungos 
biudžeto įnašui į ES garantijų fondą 
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turėtų būti skirtos lėšos ne iš tų fondų, 
kurie jau skirti sanglaudos politikai;

Or. en

Pakeitimas 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) atsižvelgiant į daugiamečius tam 
tikroms dabar įgyvendinamoms ES 
programoms būdingus įsipareigojimus, 
tam tikrais atvejais Sąjungos biudžeto 
įnašui į ES biudžeto garantijų fondą 
finansuoti taikant visas turimas 
lankstumo priemones ir atitinkamas 
nuostatas pagal 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos 
reglamentą, būtina užtikrinti maksimalų 
šių ES programų finansavimo 
linijiškumą, kad būtų užtikrintas jų 
veikimas ir perspektyvumas;

Or. en

</>

Pakeitimas 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai 
gyvybingų projektų, kurie nefinansuojami 
dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo 
ir skaidrumo stokos. Dažnai taip yra dėl 
to, kad privatūs investuotojai nežino apie 
projektus arba turi nepakankamai 

(31) Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių ir Europos Parlamento, turėtų 
skatinti sukurti skaidrią Sąjungoje jau 
vykdomų ir būsimų investicinių projektų, 
tinkamų investicijoms, bazę;
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informacijos, kad galėtų įvertinti 
investavimo riziką. Komisija ir EIB, 
remiami valstybių narių, turėtų skatinti 
sukurti skaidrią Sąjungoje jau vykdomų ir 
būsimų investicinių projektų, tinkamų 
investicijoms, bazę. Ši projektų bazė 
turėtų leisti užtikrinti, kad informacija 
apie investicinius projektus būtų viešai 
skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, 
kad investuotojai turėtų patikimos 
informacijos, kuria galėtų pagrįsti savo 
investavimo sprendimus;

Or. en

</>

Pakeitimas 220
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) valstybės narės turėtų galėti 
dalyvauti kuriant Europos investicijų 
katalogą ir, be kita ko, teikti Komisijai ir 
EIB informaciją apie investicinius 
projektus savo teritorijoje. Prieš 
paskelbdamos katalogą Komisija ir EIB 
turėtų tinkamai konsultuotis su 
valstybėmis narėmis, ekspertais ir 
suinteresuotaisiais subjektais dėl į 
katalogą įtrauktinų projektų principų ir 
gairių, taip pat dėl informacijos apie 
pavienius projektus skelbimo šablono;

Or. en

</>

Pakeitimas 221
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmiau buvo įtrauktas plati su ataskaitų teikimo prievolėmis susijusi konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 222
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio, 
taip pat to, kaip jis papildo kitas 
priemones ir programas, ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB turėtų užtikrinti 
konsultacijas ir tokį pat visuomenės 
dalyvavimą kaip ir panaudojant 
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ataskaitas; struktūrinius ir investicinius fondus, taip 
pat Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
reguliariai teikti ESIF padarytos pažangos 
ir poveikio ataskaitas;

Or. it

Pakeitimas 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę 
Europos piliečiams, EIB Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai 
teikti ESIF padarytos pažangos ir poveikio 
ataskaitas. Tuo tikslu turėtų būti rengiama 
semestro ataskaita, kurioje būtų nurodyta 
bent:

finansuoti projektai, naudotos finansinės 
priemonės ir finansuotų projektų 
įgyvendinimo būklė. Jeigu būtų 
nesėkmingų projektų, ataskaitoje reikėtų 
pateikti išsamią padėties analizę, 
išryškinant galimą poveikį garantijų 
fondui;

Or. en

Pakeitimas 225
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kadangi ši reglamento tikslų, t. y. 
remti investicijas Sąjungoje ir užtikrinti 
daugiau galimybių gauti finansavimą 

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

fiskalinio pajėgumo veikti skirtumų ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 
poveikio tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 226
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) kadangi šio reglamento tikslus, t. y. 
remti investicijas Sąjungoje ir užtikrinti 
daugiau galimybių gauti finansavimą 
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų, vien valstybės narės gali –
nedaugeliu rinkos nepakankamumo 
atvejų – nepakankamai pasiekti ir kadangi 
dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. en

Pagrindimas

Iš tikrųjų, daug galima padaryti ir valstybių narių bei regionų lygmeniu, o ESIF neturėtų 
išstumti jokių veikiančių nacionalinio ar regioninio lygmens paramos priemonių.
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Pakeitimas 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) kadangi šio reglamento tikslų 
valstybės narės negali deramai pasiekti dėl 
savo fiskalinio pajėgumo veikti skirtumų ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 
poveikio tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. it

Pakeitimas 228
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) Komisija ir EIB turėtų sudaryti 
susitarimą, kuriuo būtų konkrečiai 
išdėstytos šiame reglamente nustatytos jų 
vykdomo ESIF administravimo sąlygos. 
Tuo susitarimu neturėtų būti perimama 
Sąjungos teisės aktų leidėjo, biudžeto 
valdymo institucijos ir EIB kompetencija, 
kaip nustatyta Sutartyse, todėl jis turėtų 
apimti tik iš esmės techninio ir 
administracinio pobūdžio elementus, 
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kurie, nors ir nėra esminiai, yra būtini 
veiksmingam ESIF įgyvendinimui. 
Komisiją šį susitarimą ir Investicijų gaires 
turėtų priimti kaip deleguotąjį aktą;

Or. en

Pagrindimas

ESIF susitarimai turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Susitarimu turėtų būtų įgyvendinami šie 
sprendimai. Susitarimas dėl ESIF turėtų būti priimtas deleguotuoju aktu, kad teisės aktų 
leidėjas galėtų tinkamai patikrinti.

Pakeitimas 229
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į toliau išdėstytą punktą.

Pakeitimas 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(toliau – EIB) sudaro susitarimą dėl 
Europos strateginių investicijų fondo 
(toliau – ESIF) įsteigimo 2015–2020 m. 
laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija su Europos investicijų banku
(toliau – EIB) veda derybas dėl susitarimo
dėl Europos strateginių investicijų fondo 
(toliau – ESIF) įsteigimo projekto 
laikydamasi šio reglamento reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 232
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
strateginių investicijų fondas (ESIF), 
sukuriama ES garantija ir ES garantijų 
fondas.

Or. en

Pakeitimas 233
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taigi šiuo reglamentu Komisijai 
nustatomos susitarimo su EIB dėl ESIF 
administravimo sudarymo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 234
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 ir paprastesnių
galimybių gauti f 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 235
Carlos Zorrinho

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 

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje,
EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką, 
t. y.:
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prisiimti riziką (toliau – Susitarimas dėl 
ESIF).

– teikti ilgalaikes, produktyvias ir 
strategines investicijas Sąjungoje, 

– užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, visų pirma, 
novatoriškoms MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms,

– užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą įmonių tinklams, 
konsorciumams ir partnerystėms, 
skatinant bendrą efektyvumą regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 236
Aldo Patriciello

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, 
įskaitant valstybės narės ir trečiosios 
valstybės projektus, 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).

Or. en

Pakeitimas 237
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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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 strategines transformuojančias
investicijas Sąjungoje, kuriomis būtų 
skatinama tvari ekonominė veikla, 
duodantį didelę socialinę ir aplinkos 
apsaugos grąžą, įvykdyti ES 2020 m. 
tikslus ir SESV 194 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus uždavinius,

– užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, įskaitant 
novatoriškas įmones.

Or. en

Pakeitimas 238
Sorin Moisă

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 visoje
Sąjungoje, EIB suteikiant pajėgumą 
prisiimti riziką, t. y.:

– teikti ilgalaikes, produktyvias ir 
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strategines investicijas Sąjungoje ir

– užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, visų pirma 
novatoriškoms MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms.

Or. ro

Pakeitimas 239
Kaja Kallas

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 mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
taip pat novatoriškoms įmonėms, ir EIB 
suteikiant pajėgumą prisiimti riziką (toliau 
– Susitarimas dėl ESIF).

Or. en

Pakeitimas 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 

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),
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(toliau – Susitarimas dėl ESIF). atsižvelgiant į tai, kad finansavimo labai 
reikia pradedančiosioms įmonėms, 
novatoriškoms technologijomis 
pagrįstoms įmonėms ir kūrybinėms 
įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 novatoriškoms labai mažoms,
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir EIB 
suteikiant pajėgumą prisiimti riziką (toliau 
– Susitarimas dėl ESIF).

Or. en

Pakeitimas 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 viešąsias ir strategines
investicijas Sąjungoje ir užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat kooperatyvams, ir EIB 
suteikiant pajėgumą prisiimti riziką (toliau 
– Susitarimas dėl ESIF).

Or. en
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Pakeitimas 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 mažosioms ir vidutinėms
įmonėms, daugiausia dėmesio skiriant 
inovatyvioms pradedančiosioms įmonėms 
ir EIB suteikiant pajėgumą prisiimti riziką 
(toliau – Susitarimas dėl ESIF).

Or. it

Pakeitimas 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, 
kurios būtų palankios konkurencingam ir
tvariam ekonomikos augimui, siekiant 
įveikti investicijų atotrūkį tarp Sąjungos 
valstybių narių, ir užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą įmonėms, 
kuriose dirba iki 3 000 darbuotojų, 
daugiausia dėmesio skiriant mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, taip pat 
novatoriškoms įmonėms, 
pradedančiosioms įmonėms ir įmonių 
grupėms, ir EIB suteikiant pajėgumą 
prisiimti riziką (toliau – Susitarimas dėl 
ESIF).

Or. en
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Pakeitimas 245
Francesc Gambús

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl ESIF valstybių, kuriose didelis 
nedarbas, verslininkams, visų pirma 
veiklą pradedančiam jaunimui ir pirmą 
kartą verslą kuriantiems asmenims, 
suteiks galimybių gauti finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 246
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 
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 arba 
regionines ir vietos valdžios institucijas ir 
privačiojo sektoriaus subjektus.

Or. hr

Pakeitimas 247
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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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 valstybėms 
narėms priklausančias ar jų valdomas 
valstybines agentūras ir privačiojo 
sektoriaus subjektus.

Or. it

Pakeitimas 248
Claude Turmes
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 
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 249
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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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 arba jų vietos 
savivaldos institucijoms priklausančias ar 
jų valdomas valstybines agentūras ir 
privačiojo sektoriaus subjektus.

Or. fr

Pakeitimas 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

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. Susitarimui dėl ESIF turi pritarti 
Europos Parlamentas prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui ir prie jo 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.

Or. it

Pakeitimas 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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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 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, visų pirma nacionaliniai
skatinamąjį finansavimą teikiantys bankai
ar valstybėms narėms priklausančios ar jų 
valdomos valstybinės agentūros, 
specialios investavimo platformos ir 
privačiojo sektoriaus subjektai.

Or. en

Pakeitimas 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis



AM\1053517LT.doc 141/171 PE551.907v01-00

LT

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. Susitarime dėl ESIF nustatytomis 
sąlygomis 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.

Or. en

Pakeitimas 254
Gunnar Hökmark

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 ir 
privačiojo sektoriaus subjektus. 
Nacionaliniams įnašams į ESIF taikomos 
tokios pat taisyklės kaip ir kitoms 
viešosioms išlaidoms ir investicijoms, 
įgyvendinant biudžeto politiką jiems turi 
būti teikiama pirmenybė, jie neturi kelti 
pavojaus stabilumo pakto taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 255
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dėl susitartų ESIF operacijų 
sudaroma sutartis, pasirašoma per trejus 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo. 
Išmokos ir garantijų įsipareigojimai gali 
būti vykdomi pasibaigus tam laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi skubiai reikia pagerinti Europos investicijų sąlygas, ESIF sutarčių pasirašymas 
neturėtų būti vilkinamas. Žinoma, parama turėtų būti teikiama tik tikrai paramos kriterijus 
atitinkantiems projektams.

Pakeitimas 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu valstybė narė ketina prisidėti 
prie ESIF, jai turi būti suteikta garantija, 
kad pervestos lėšos bus skiriamos su 
nacionaline teritorija susijusiems 
projektams.

Or. it

Pakeitimas 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Sąjungos vardu sudaryti susitarimą dėl 
ESIF priimant deleguotąjį aktą pagal 
17 straipsnį, jei susitarimas dėl ESIF 
atitinka šiame reglamente nurodytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 258
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Apibrėžtys

Tik šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ar įstaigos – juridiniai asmenys, 
vykdantys finansinę profesinę veiklą, 
kuriems valstybė narė centriniu, 
regioniniu arba vietos lygmeniu yra 
suteikusi įgaliojimus vykdyti viešąją 
vystomąją ar skatinamąją veiklą, kuria 
daugiausia siekiama spręsti rinkos 
nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas;

b) investavimo platformos – specialiosios 
paskirties vienetai, valdomos sąskaitos, 
sutartimis grindžiamos bendro 
finansavimo ar rizikos pasidalijimo 
priemonės arba kitaip nustatytos 
priemonės, kurias taikydami subjektai 
skiria finansinius įnašus tam tikriems 
investiciniams projektams finansuoti;
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c) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) –
labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, 
kaip apibrėžta Rekomendacijoje 
2003/361/EB;

d) mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės 
– juridiniai asmenys, kuriuose yra ne 
daugiau kaip 499 darbuotojai, kaip 
apibrėžta Komisijos gairėse C(2014) 
34/21a;

e) specialus energijos vartojimo 
efektyvumo fondas – novatoriška viešojo 
ir privačiojo sektorių arba vien viešojo 
sektoriaus partnerystė, kurios paskirtis –
skatinti ir finansuoti energijos vartojimo 
efektyvumo priemones Europos Sąjungos 
valstybėse narėse, taip pat miestų ir vietos 
valdžios institucijų lygmeniu;

f) specialus MVĮ fondas – finansavimo 
priemonė, mažoms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms ir MVĮ, įskaitant 
pradedančiąsias įmones ir atsiskiriančius 
subjektus, teikianti mikrofinansų, skolos 
ir nuosavo kapitalo priemones;

g) papildomumas – ESIF parama 
operacijoms, kuriomis sprendžiamos 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos ir kurios negalėjo būti 
įvykdytos tuo laikotarpiu taikant įprastas 
EIB priemones be ESIF teikiamos 
paramos arba tokiu pat mastu tuo 
laikotarpiu taikant EIF ir ES priemones. 
Projektų, kuriems teikiama ESIF parama 
siekiant kurti darbo vietas ir užtikrinti 
ekonomikos augimą, rizikos profilis 
paprastai būna didesnis negu projektų, 
kurie remiami vykdant įprastas EIB 
operacijas, rizikos profilis, o bendras 
ESIF portfelio rizikos profilis yra didesnis 
nei dabartinio investicijų portfelio, kurį 
remia EIB vykdydamas įprastą investicijų 
politiką, rizikos profilis.

__________________
1aValstybės pagalbos rizikos finansų 
investicijoms skatinti gairės
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Or. en

Pakeitimas 259
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Apibrėžtys

1. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) –
labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, 
kaip apibrėžta Rekomendacijoje 
2003/361/EB;

b) mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės 
– juridiniai asmenys, kuriuose yra ne 
daugiau kaip 499 darbuotojai ir kurie 
nėra MVĮ;

c) vidutinės kapitalizacijos įmonės –
juridiniai asmenys, kuriuose yra ne 
daugiau kaip 3000 darbuotojų ir kurie 
nėra MVĮ;

d) ) papildomumas – ESIF parama 
operacijoms, kuriomis sprendžiamos: 

– rinkos nepakankamumo problemos arba

– neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos

ir kurios negalėjo būti įvykdytos:

– tuo laikotarpiu,

– pagrįstomis sąlygomis arba

– tokiu pat mastu,

taikant priemones, kurias teikia:

– regioniniai skatinamojo finansavimo 
bankai,

– nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
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bankai,

– komerciniai bankai ir

– EIB, vykdydamas įprastą investicijų 
politiką.

Taigi, kartu gali būti teikiama ES 
garantija arba ji gali būti naudojama kaip 
papildoma priemonė siekiant paspartinti 
ar sustiprinti esamas ES finansines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Vartojamų terminų apibrėžčių reikia tam, kad specialiai parengtas finansines priemones būtų 
galima taikyti įvairių rūšių įmonėms ir kad būtų pateikta teisiškai patikima papildomumo 
apibrėžtis.

Pakeitimas 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios terminų 
apibrėžtys:

a) nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ar įstaigos – juridiniai asmenys, 
vykdantys finansinę profesinę veiklą, 
kuriems valstybė narė centriniu, 
regioniniu arba vietos lygmeniu yra 
suteikusi viešuosius įgaliojimus vykdyti 
viešąją vystomąją ar skatinamąją veiklą, 
kuria siekiama spręsti rinkos 
nepakankamumo problemas;

b) investavimo platforma – bendro 
finansavimo priemonė, nustatyta siekiant 
finansuoti projektus naudojantis 
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specialiosios paskirties įmone, valdoma 
sąskaita arba sutartimi. Investavimo 
platforma gali būti daugiašalė, regioninė, 
makroregioninė (apjungianti kelias 
valstybes nares, besidominčias dideliais 
tam tikroje geografinėje vietovėje 
vykdomais projektais), nacionalinė 
(apjungianti tam tikrus investicinius 
projektus konkrečios valstybės narės 
teritorijoje) arba sektorinė (telkianti lėšas 
viename sektoriuje keliose valstybėse
narėse);

c) papildomumas – ESIF parama 
operacijoms, kuriomis sprendžiamos 
rinkos nepakankamumo arba investicijų 
atotrūkio problemos ir kurios negalėjo 
būti įvykdytos tuo laikotarpiu taikant 
įprastas EIB priemones be ESIF 
teikiamos paramos arba tokiu pat mastu 
tuo laikotarpiu taikant EIF ir ES 
priemones. Projektų, kuriems teikiama 
ESIF parama siekiant kurti darbo vietas 
ir užtikrinti ekonomikos augimą, rizikos 
profilis paprastai būna didesnis negu 
projektų, kurie remiami vykdant įprastas 
EIB operacijas, rizikos profilis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama konkretizuoti papildomumo sąvoką ir užtikrinti, kad ji atspindėtų taip pat 
pirminį makroekonominį iniciatyvos aspektą ir apimtų visų rūšių rinkos nepakankamumo 
problemas. Atitinkamai skolinant lėšas taip pat reikėtų atsižvelgti į ciklines sąlygas ir 
investicijų atotrūkį, kad ir kur Europoje tai atsirastų.

Pakeitimas 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Apibrėžtys

Tik šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ar įstaigos – juridiniai asmenys, 
vykdantys finansinę profesinę veiklą, 
kuriems valstybė narė centriniu, 
regioniniu arba vietos lygmeniu yra 
suteikusi įgaliojimus vykdyti viešąją 
vystomąją ar skatinamąją veiklą;

b) investavimo platformos – specialiosios 
paskirties vienetai, valdomos sąskaitos, 
sutartimis grindžiamos bendro 
finansavimo ar rizikos pasidalijimo 
priemonės arba kitaip nustatytos 
priemonės, kurias taikydami subjektai 
skiria finansinius įnašus tam tikriems 
investiciniams projektams finansuoti;

c) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) –
labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, 
kaip apibrėžta Rekomendacijoje 
2003/361/EB;

d) vidutinės kapitalizacijos įmonės –
juridiniai asmenys, kuriuose yra ne 
daugiau kaip 3 000 darbuotojų ir kurie 
nėra MVĮ;

e) susitarimas dėl ESIF – teisinė 
priemonė, kurioje Komisija ir EIB 
konkrečiai išdėsto šiame reglamente 
nustatytas ESIF administravimo sąlygas;

f) EIKC susitarimas – teisinė priemonė, 
kurioje Komisija ir EIB konkrečiai išdėsto 
šiame reglamente nustatytas EIKC 
įgyvendinimo sąlygas;

g) papildomumas – ESIF parama 
operacijoms, kuriomis sprendžiamos 
rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos ir kurios negalėjo būti 
įvykdytos tuo laikotarpiu taikant įprastas 
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EIB priemones be ESIF teikiamos 
paramos arba tokiu pat mastu tuo 
laikotarpiu taikant EIF ir ES priemones. 
Projektų, kuriems teikiama ESIF parama 
siekiant kurti darbo vietas ir užtikrinti 
ekonomikos augimą, rizikos profilis 
paprastai būna didesnis negu projektų, 
kurie remiami vykdant įprastas EIB 
operacijas, rizikos profilis, o bendras 
ESIF portfelio rizikos profilis yra didesnis 
nei dabartinio investicijų portfelio, kurį 
remia EIB vykdydamas įprastą investicijų 
politiką, rizikos profilis.

Or. en

Pakeitimas 262
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija, laikydamasi šio reglamento 
reikalavimų, su Europos investicijų banku 
(toliau – EIB) sudaro susitarimą dėl 
Europos strateginių investicijų fondo 
(toliau – ESIF) įsteigimo.

Or. en

Pakeitimas 263
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Sąjungos vardu sudaryti susitarimą dėl 
ESIF priimant deleguotąjį aktą pagal 
17 straipsnį, jei susitarimas dėl ESIF 
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atitinka šiame reglamente nurodytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Susitarimu turėtų būtų įgyvendinami šie 
sprendimai. Susitarimas dėl ESIF turėtų būti priimtas deleguotuoju aktu, kad teisės aktų 
leidėjas galėtų tinkamai patikrinti. Tai taikoma ir pakeitimams.

Pakeitimas 264
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti vėlesnius susitarimo dėl ESIF 
pakeitimus priimant deleguotąjį aktą 
pagal 17 straipsnį, jei susitarimo dėl ESIF 
pakeitimai atitinka šiame reglamente 
nurodytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

ESIF susitarimai turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Susitarimu turėtų būtų įgyvendinami šie 
sprendimai. Susitarimas dėl ESIF turėtų būti priimtas deleguotuoju aktu, kad teisės aktų 
leidėjas galėtų tinkamai patikrinti.

Pakeitimas 265
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuostatos, reglamentuojančios ESIF, 
kaip atskiros, aiškiai identifikuojamos ir 
skaidrios garantijų priemonės, turinčios 
atskirą sąskaitą ir administruojamos EIB, 
įsteigimą;

a) ESIF įsteigimo tvarka, taip pat EIB 
teiktino finansinio įnašo suma ir sąlygos, 
įskaitant:

i) nuostatas, reglamentuojančias ESIF 
kaip atskiros, aiškiai identifikuojamos ir 
skaidrios priemonės ir atskiros sąskaitos, 
administruojamos EIB, kurioje vykdomos 
operacijos yra aiškiai atskirtos nuo kitų 
EIB operacijų, įsteigimą;

ii) finansinio įnašo, kurį EIB teikia per 
ESIF ir kuris yra ne mažesnis nei 
5 000 000 000 EUR garantijomis arba 
grynaisiais pinigais, sumą ir sąlygas;

iii) finansavimo arba garantijų, kurias 
Europos investicijų fondui (toliau – EIF) 
per ESIF turi teikti EIB ir kurios turi būti 
ne mažesnės negu 5 500 000 000 EUR, 
sąlygas;

iv) nuostatas, kad operacijų, kurioms 
suteikta ES garantija, kainų nustatymas 
turi atitikti EIB bendrą kainų nustatymo 
politiką;

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Todėl atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į reglamentą, o ne susitarimą dėl ESIF. Atitinkamai įtrauktos išsamios nuostatos.

Pakeitimas 266
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas



PE551.907v01-00 152/171 AM\1053517LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinio įnašo, kurį EIB teikia per 
ESIF, suma ir sąlygos;

b) valdymo susitarimai dėl ESIF pagal 3 
straipsnį, nedarant poveikio Europos 
investicijų banko statutui, įskaitant:

i) Valdančiosios tarybos narių sudėtį ir 
skaičių pagal šio reglamento 3 straipsnį;

ii) vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo skyrimo tvarką, 
jų atlyginimą ir darbo sąlygas, kurios turi 
atitikti EIB darbuotojų nuostatus, jų 
pareigų pakeitimo ir atskaitomybės 
taisykles ir procedūras;

iii) Investicijų komiteto narių skyrimo ir 
atleidimo tvarką, jų atlyginimą ir darbo 
sąlygas, balsavimo Investicijų komitete 
tvarką, nurodant kvorumą ir kiekvienam 
nariui suteikiamų balsų skaičių, taip pat 
nuostatas dėl Investicijų komiteto narių 
interesų konfliktų vengimo;

iv) reikalavimą, kad Valdančioji taryba ir 
Investicijų komitetas kiekvienas 
patvirtintų savo atitinkamas darbo tvarkos 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Todėl atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į reglamentą, o ne susitarimą dėl ESIF. Atitinkamai įtrauktos išsamios nuostatos.

Pakeitimas 267
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) finansavimo, kurį Europos investicijų c) susitarimai dėl ES garantijos, kuri yra 
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fondui (toliau – EIF) per ESIF teikia 
Europos investicijų bankas, sąlygos;

besąlygiška, neatšaukiama garantija 
pagal pirmąjį pareikalavimą, palanki 
EIB, įskaitant:

i) išsamias ES garantijos teikimo pagal 7 
straipsnį taisykles, įskaitant jos taikymo 
tvarką, jos apibrėžtą taikymą specialių 
rūšių priemonių portfeliams;

ii) reikalavimus, kad atlyginimas už 
rizikos prisiėmimą būtų paskirstomas 
įnašų mokėtojams proporcingai jų 
atitinkamai prisiimtos rizikos daliai;

iii) reikalavimus, kad atlyginimas 
Sąjungai ir su ES garantija susiję 
mokėjimai būtų mokami laiku ir tik kartą 
per metus, atskaičius su operacijomis 
susijusį atlyginimą ir nuostolius;

iv) reikalavimus, reglamentuojančius ES 
garantijos naudojimą pagal šio 
reglamento 5 straipsnį, be kita ko, 
mokėjimo sąlygas, pavyzdžiui, konkrečius 
terminus, palūkanas už mokėtinas sumas 
ir reikalingą likvidumo tvarką;

v) nuostatas ir procedūras, susijusias su 
išmokėtų sumų išieškojimu, kuris 
pavedamas EIB laikantis 7 straipsnio 4 
dalies;

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Todėl atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į reglamentą, o ne susitarimą dėl ESIF. Atitinkamai įtrauktos išsamios nuostatos.

Pakeitimas 268
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) finansavimo, kurį Europos investicijų 
fondui (toliau – EIF) per ESIF teikia 
Europos investicijų bankas, sąlygos;

c) finansavimo, kurį Europos investicijų 
fondui (toliau – EIF) per ESIF teikia 
Europos investicijų bankas ir kuris negali 
būti mažesnis negu 5 mlrd. EUR, suma ir
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 269
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valdymo susitarimai dėl ESIF pagal 3
straipsnį, nedarant poveikio Europos 
investicijų banko statutui;

d) tvarka, kuria Investicijų komitetas 
pritaria ES garantijos naudojimui 
pavieniams projektams pagal šį 
reglamentą ir visų pirmą pagal 2a
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Todėl atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į reglamentą, o ne susitarimą dėl ESIF. Atitinkamai įtrauktos išsamios nuostatos.

Pakeitimas 270
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išsamios ES garantijos suteikimo pagal 
7 straipsnį taisyklės, įskaitant jos apribotą 
dydį specialių rūšių priemonių 

e) investavimo pasiūlymų teikimo ir 
pasiūlymų dėl ES garantijos naudojimo 
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portfeliams, atvejus, kai galima 
pareikalauti ES garantijos (išskyrus 
galimų nuosavo kapitalo nuostolių 
atvejus, tai padaryti galima tik kartą per 
metus atskaičius operacijų pelną ir 
nuostolius), ir jos atlyginimą bei 
reikalavimą, kad atlyginimas už rizikos 
prisiėmimą įnašų mokėtojams būtų 
paskirstomas proporcingai pagal jų 
atitinkamą rizikos dalį;

tvirtinimo tvarka, įskaitant:

i) projektų perdavimo Investicijų 
komitetui tvarką;

ii) reikalavimą, kad pasiūlymų dėl ES 
garantijos naudojimo teikimo ir tvirtinimo 
tvarka nebūtų daromas poveikis EIB 
sprendimų priėmimo taisyklėms, 
nustatytoms Europos investicijų banko 
statute;

iii) taisykles, kuriomis išsamiau 
paaiškinamos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos pagal 20 straipsnį ir visų pirma 
tai, kaip 20 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu EIB pasirašytos operacijos 
bus įtrauktos į ES garantijos taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Todėl atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į reglamentą, o ne susitarimą dėl ESIF. Atitinkamai įtrauktos išsamios nuostatos.

Pakeitimas 271
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nuostatos ir procedūros, susijusios su 
išmokėtų sumų išieškojimu;

f) investavimo pasiūlymų teikimo ir 
pasiūlymų dėl ES garantijos naudojimo 
tvirtinimo tvarka, įskaitant:
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i) projektų perdavimo Investicijų 
komitetui tvarką;

ii) reikalavimą, kad pasiūlymų dėl ES 
garantijos teikimo ir tvirtinimo tvarka 
nebūtų daromas poveikis EIB sprendimų 
priėmimo taisyklėms, nustatytoms 
Europos investicijų banko statute;

iii) taisykles, kuriomis išsamiau 
paaiškinamos pereinamojo laikotarpio
nuostatos pagal 20 straipsnį ir visų pirma 
tai, kaip 20 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu EIB pasirašytos operacijos 
bus įtrauktos į ES garantijos taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Susitarimai dėl ESIF turėtų būti tik administracinio pobūdžio, o svarbiausieji iniciatyvos 
elementai turėtų būti palikti teisės aktų leidėjui. Todėl atitinkamos nuostatos turėtų būti 
įtrauktos į reglamentą, o ne susitarimą dėl ESIF. Atitinkamai įtrauktos išsamios nuostatos.

Pakeitimas 272
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) reikalavimai, taikomi ES garantijos 
naudojimui, įskaitant naudojimą per 
konkrečius laikotarpius ir pagrindinius 
veiklos rodiklius;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išsamios su šiuo aspektu susijusios nuostatos įtrauktos pirmiau.
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Pakeitimas 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) reikalavimai, taikomi ES garantijos 
naudojimui, įskaitant naudojimą per 
konkrečius laikotarpius ir pagrindinius 
veiklos rodiklius;

g) reikalavimai, taikomi ES garantijos 
naudojimui, tokie kaip reikalavimas 
atitikti 5 straipsnio 2 ir 2a dalyse 
nustatytus tikslus ir paramos kriterijus,
įskaitant naudojimą per konkrečius 
laikotarpius ir pagrindinius veiklos 
rodiklius, taip pat darbo vietų kūrimą ir 
MVĮ dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) reikalavimai, taikomi ES garantijos 
naudojimui, įskaitant naudojimą per 
konkrečius laikotarpius ir pagrindinius 
veiklos rodiklius;

g) reikalavimai, taikomi ES garantijos 
naudojimui, įskaitant naudojimą per 
konkrečius laikotarpius, pagrindinius 
projektus, 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas 
finansuojamas sritis ir pagrindinius 
veiklos rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 275
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nuostatos dėl finansavimo, kuris 
reikalingas EIKC pagal 2 dalies trečią 
pastraipą;

h) nuostatos dėl finansavimo, kuris 
reikalingas EIKC steigimui ir veiklai pagal 
2, 2a, 2b, 2c dalis;

Or. en

Pakeitimas 276
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) ES garantijos taikymo sąlygos. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išsamios su šiuo aspektu susijusios nuostatos įtrauktos pirmiau.

Pakeitimas 277
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) visos kitos administracinio ar 
organizacinio pobūdžio būtinos ESIF 
administravimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 278
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
aiškiai atskiriamos operacijos, vykdomos 
remiant ESIF, ir kitos EIB operacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išsamios su šiuo aspektu susijusios nuostatos įtrauktos pirmiau.

Pakeitimas 279
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
aiškiai atskiriamos operacijos, vykdomos 
remiant ESIF, ir kitos EIB operacijos.

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad aiškiai 
atskiriamos operacijos, vykdomos remiant 
ESIF, ir kitos EIB operacijos. Tačiau 
taikomos investicijų gairės ir kriterijai, 
EIB patvirtinti 2013 m. liepos 23 d.

Or. en

Pakeitimas 280
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
Europos investicijų fondo vykdomą ESIF 

ESIF susitarime taip pat numatoma, kad:
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veiklą valdo EIF valdymo organai.

a) Europos investicijų fondo vykdomą 
ESIF veiklą valdo EIF valdymo organai;

b) Sąjungai priskirtinas atlyginimas iš 
ESIF remiamų operacijų įtraukiamas į 
Sąjungos bendrąjį biudžetą, atskaičius 
išmokas dėl ES garantijos pareikalavimo 
atvejų, ir tai yra vidaus asignuotosios 
įplaukos, kurios proporcingai 
perskirstomos toms programoms, kurių 
finansiniai paketai buvo sumažinti dėl 
ESIF garantijų fondo steigimo.

Or. en

Pakeitimas 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
Europos investicijų fondo vykdomą ESIF 
veiklą valdo EIF valdymo organai.

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
Europos investicijų fondo vykdomą ESIF 
veiklą valdo EIF valdymo organai pagal šį 
reglamentą ir visų pirma pagal jo 5 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 282
Christian Ehler

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. en

Pagrindimas

Perteklinės grįžtamosios lėšos ir įplaukos, viršijančios tikslinę ES garantijų sumą, turėtų būti 
vėl įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą ir perskirstytos biudžeto eilutėms, iš kurių lėšos iš 
pradžių buvo skirtos garantijų fondui.

Pakeitimas 283
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Susitarime dėl ESIF numatoma EIB įsteigti 
Europos investavimo konsultacijų centrą 
(toliau – EIKC), kuris teiktų visą reikiamą 
su investicinių projektų plėtojimu 
susijusią paramą, kaip nustatyta 5 
straipsnyje. EIKC remiasi 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. Teikdamas paramą 
EIKC ypatingą dėmesį skiria smulkių 
projektų ir miestų bei vietos valdžios 
institucijų skatinamų projektų 
poreikiams. 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.
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Or. en

Pakeitimas 284
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas novatoriškų verslininkų 
informavimui ir paramai jiems.

Or. en

Pakeitimas 285
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma EIB 
įsteigti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (toliau – EIKC). EIKC tikslas –
remtis esamomis EIB ir Komisijos 

Susitarime dėl ESIF numatoma EIB įsteigti 
Europos investavimo konsultacijų centrą 
(toliau – EIKC). EIKC tikslas – remtis 
esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo 
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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.

tarnybomis ir papildyti jų veiklą, jei yra 
galimybių – decentralizuotai, ir teikti 
konsultavimo paramą identifikuojant 
investicinius projektus, juos rengiant ir 
plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
centro projektų finansavimo, vykdomo 
pagal ESIF nuostatas, klausimais 
funkciją. Tai apima paramą, susijusią su 
techninės pagalbos naudojimu projektų 
struktūros formavimui, novatoriškų 
finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių 
naudojimu, be to, prireikus ir
nepažeidžiant Sąjungos kompetencijos 
prižiūrėti Sąjungos teisės taikymą,
patarimus susijusiais ES teisės aktų 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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, atsižvelgiant į valstybių narių 
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klausimais. skirtumus, visų pirma valstybių narių, 
kurių kapitalo rinkos yra mažiau 
išsivysčiusios.

Or. en

Pakeitimas 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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 ES teisės aktų sričių ir sferų, 
taip pat politikos, konkrečiai susijusios su 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais,
klausimais.

EIKC tose srityse teikia tikslinę paramą, 
atsižvelgdamas į techninės paramos 
poreikį ir pajėgumų stiprinimo atotrūkį, 
kad ir kur Europoje tai atsirastų, 
neatsižvelgdamas į jų geografinę vietą. 

Or. en

Pagrindimas

EIKC teikiamos konsultacinės paslaugos neturėtų būti iš anksto apibrėžtos: centras turėtų 
spręsti institucinių gebėjimų atotrūkio problemas ir tenkinti techninės paramos poreikį 
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plėtojant ir rengiant projektą, kad ir kur Europoje to prireiktų.

Pakeitimas 288
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 2a dalį.

Pakeitimas 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija ir įtraukia 
partnerius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 5 straipsnį. EIKC ypač 
remiasi tokių programų kaip ELENA 
(Europos pagalbos vietinei energetikai 
priemonė), InnovFin (ES finansavimas 
novatoriams) ir EEVEF (Europos 
efektyvaus energijos vartojimo fondas) 
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gerąja patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, socialinių 
partnerių ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų valdymo institucijų 
kompetencija.

Or. en

Pakeitimas 291
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EIKC teikiamos paslaugos:

a) vieno langelio principu veikiantis 
techninės pagalbos centras valdžios 
institucijoms ir projektų vykdytojams;

b) pagalba projektų vykdytojams siekiant 
prireikus patobulinti jų projektus, kad jie 
atitiktų projektų tinkamumo pagal šį 
reglamentą kriterijus;

c) vietos žinių naudojimas siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas ESIF 
paramai visoje Sąjungoje;
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d) platforma keistis ir dalytis tarpusavyje 
praktine patirtimi, susijusia su projektų 
plėtojimu;

e) decentralizuota techninės paramos 
platforma, kurioje smulkūs daugiausia 
miestų ir MVĮ įgyvendinami energijos 
vartojimo efektyvumo projektai jungiami į 
stambesnius bankams priimtinus 
projektus;

f) pagalba steigiant makroregioninius, 
nacionalinius arba vietos energijos 
vartojimo efektyvumo fondus;

g) decentralizuotos techninės paramos 
platformoms siekiant padėti MVĮ, 
įskaitant pradedančiąsias įmones ir 
atsiskiriančias įmones, plėtoti projektą ir 
bendradarbiauti su universitetais ir 
mokslinių tyrimų organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 292
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kad pasiektų 1 ir 2a dalyse nurodytus 
tikslus, EIKC naudojasi EIB, Komisijos, 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų ir Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų valdymo institucijų 
kompetencija. Tam tikrais atvejais EIKC 
nusiųs projektų vykdytojus į šiuos 
subjektus ir techninę pagalbą teiks per 
juos.

Or. en
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Pakeitimas 293
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Kiekvienos investavimo platformai 
ESIF teikiamos garantijos atžvilgiu ESIF 
užtikrina, kad būtų sutelkta išteklių 
techninei pagalbai, kurių vertė – bent 
3 proc. garantijos vertės, teikti. 

Or. en

Pakeitimas 294
Pavel Telička

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 
pinigais arba EIB priimtinos garantijos 
pavidalu. Kitos trečiosios šalys gali teikti 
įnašus tik pinigais. Valdančiosios tarybos 
narių skaičius Komisijai ir EIB 
paskirstomas laikantis pariteto principo.

Or. en

Pakeitimas 295
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniams įnašams į ESIF taikomos 
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tokios pat taisyklės kaip ir kitoms
viešosioms išlaidoms ir investicijoms, 
įgyvendinant biudžeto politiką jiems turi 
būti teikiama pirmenybė, jie neturi kelti 
pavojaus stabilumo pakto taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 296
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis

ES garantijos naudojimo tinkamumo 
kriterijai

Susitarime dėl ESIF nustatoma, kad 
ESIF turi remti projektus, kurie:

a) atitinka Sąjungos politiką ir yra 
svarbiausi siekiant užtikrinti pažangų, 
tvarų ir integracinį ES ekonomikos 
augimą;

b) yra perspektyvūs ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

c) užtikrina papildomumą ir

d) maksimaliai padidina privačiojo 
sektoriaus kapitalo sutelkimą.

2. Be to, susitarime dėl ESIF nustatoma, 
kad ESIF turi remti projektus, kuriais 
siekiama bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:

a) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų, be kita ko teikiant finansinę 
paramą mokslinių tyrimų infrastruktūrai, 
bandomųjų ir demonstracinių įrenginių, 
akademinės bendruomenės ir pramonės 
atstovų bendradarbiavimo, mokslinių 
tyrimų rezultatų naudojimo ir patekimo į 
rinką, patentavimo ir technologijų 
perdavimo;
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b) infrastruktūros plėtojimo, įskaitant 
transporto sritis, visų pirma 
pramoniniuose centruose; aplinkos, 
infrastruktūros projektų aplinkos, gamtos 
išteklių, miesto plėtros ir socialinėse 
srityse;

c) informacinių ir ryšių technologijų, 
įskaitant skaitmeninę infrastruktūrą, visų 
pirmą plačiajuosčio ryšio ir skaitmeninės 
infrastruktūros, skirtos kultūros ir 
kūrybos pramonei;

d) energetikos sektoriaus plėtros, įskaitant 
energetikos infrastruktūrą, visų pirma 
energetikos tinklų jungčių, 
atsinaujinančiosios energijos plėtros, 
energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumo;

e) teikti finansinę paramą įmonėms ir 
kitiems subjektams, kuriuose yra ne 
daugiau kaip 3 000 darbuotojų, 
daugiausia dėmesio skiriant MVĮ;

f) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatą, inovacijas, kūrybiškumą ir 
kultūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti nustatyti aiškūs tinkamumo kriterijai. Nustatant projektų 
pasiūlymų tinkamumo kriterijus reikėtų atsižvelgti ir į tai, ar padedama siekti nurodytų tikslų. 
Todėl į šį straipsnį perkelti ir ESIF tikslai. 

Pakeitimas 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
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ES garantijos naudojimo tinkamumo 
kriterijai

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF 
turi remti projektus, kurie:

a) atitinka Sąjungos politiką;

b) yra perspektyvūs ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

c) užtikrina papildomumą ir

d) maksimaliai padidina, kai įmanoma, 
privačiojo sektoriaus kapitalo sutelkimą.

Or. en


