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Pakeitimas 298
Sorin Moisă

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 300
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Susitarime dėl ESIF numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba.

1a. Valdančioji taryba nustato strateginę 
kryptį, strateginį turto paskirstymą ir 
veiklos politiką bei procedūras, įskaitant 
projektų, kuriuos gali remti ESIF, 
investicijų politiką ir ESIF rizikos pobūdį, 
laikydamasi šio reglamento, ir šiuo tikslu 
nustato investavimo gaires, kad 
Investicijų komitetas įgyvendintų ES 
garantijos naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Investavimo gairės apims ESIF įgyvendinimui būtinus ir itin svarbius aspektus, todėl jos 
turėtų būti paminėtos šiame reglamente. Teisės aktų leidėjo atliekamas tikrinimas turėtų būti 
užtikrintas priimant šias gaires deleguotojo akto forma.

Pakeitimas 301
Gunnar Hökmark

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

1a. Valdančiosios tarybos pareiga–
atrinkti investicijas, iš kurių galima gauti 
investicijų grąžą ir kurios gali paskatinti 
ekonomikos augimą pritraukdamos 
daugiau investicijų.

Or. en

Pakeitimas 302
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
17 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl investavimo gairių.

Or. en

Pagrindimas

Investavimo gairės apims ESIF įgyvendinimui būtinus ir itin svarbius aspektus. Todėl teisės 
aktų leidėjo atliekamas tikrinimas turėtų būti užtikrintas priimant šias gaires deleguotojo akto 
forma.

Pakeitimas 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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pinigais arba garantijų pavidalu, dydį.

Valdančioji taryba priima sprendimus 
bendru sutarimu.

Or. en

Pakeitimas 304
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančiosios tarybos nariai yra 
Komisijos nariai. Vienas iš Valdančiosios 
tarybos narių yra Komisijos narys, 
atsakingas už mokslinius tyrimus, mokslą 
ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 305
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba vieną savo narį išrenka 
pirmininku.

Or. en

Pagrindimas

Pirmiau ištrintas tekstas įkeltas čia.

Pakeitimas 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
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Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 307
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai prie Susitarimo dėl ESIF pagal 1 
straipsnio 2 dalį prisijungia kitos šalys, 
Valdančiosios tarybos narių ir balsų 
skaičius paskirstomas atsižvelgiant į 
atitinkamą įnašų mokėtojų įnašų, mokamų 
pinigais arba garantijų pavidalu, dydį. 
Komisijos ir EIB narių ir balsų skaičius 
pagal 2 dalį atitinkamai perskaičiuojamas, 
bet Komisija ir EIB visada bendrai turi ne 
mažiau kaip pusę vietų ir balsų.

Or. en

Pakeitimas 308
Edouard Martin
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius kas ketvirtį 
Valdančiajai tarybai teikia ESIF veiklos 
ataskaitą.

Vykdomasis direktorius kas ketvirtį 
Valdančiajai tarybai ir Europos 
Parlamentui teikia ESIF veiklos ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 310
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, 
gavusi Europos Parlamento privalomąją 
nuomonę ir vadovaudamasi skaidrumo, 
nepriklausomumo ir demokratiškumo 
principais, skiria Valdančioji taryba 
remdamasi bendru Komisijos ir EIB 
pasiūlymu.

Or. it

Pakeitimas 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Europos investicijų bankas jau bus atsakingas už projektų atranką ir finansinės 
paramos teikimo procedūrą, siekiant išvengti nereikalingo EIB atliekamo darbo dubliavimo, 
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reikėtų paaiškinti, kokia yra Investicijų komiteto atsakomybė ir kiek išsamiai komitetas turėtų 
analizuoti projektus.

Pakeitimas 313
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad ESIF 
veikia Investicijų komitetas, atsakingas už 
galimų operacijų, atitinkančių ESIF 
investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos 
suteikiant ES garantiją operacijoms, kurios 
visiškai atitinka 5 straipsnyje nustatytus 
tikslus ir kriterijus, patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) laikantis 5 straipsnio;

b) laikantis 2020, 2030 ir 2050 m. ES 
klimato ir energetikos tikslų, kad nekiltų 
pavojus šiems tikslams arba nebūtų 
susisaistyta su technologijomis, gamybos 
procesais ar infrastruktūra, kuriems kyla 
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galimybių išsekimo rizika;

c) atsižvelgiant į įrodomą ekonominę, 
visuomeninę ir tvarią pridėtinę vertę, 
siekiant skatinti ES inovacijas, gebėjimus, 
darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą; 
ir

d) neatsižvelgiant į jų geografinę vietą.

Or. en

Pakeitimas 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad ESIF 
veikia Investicijų komitetas, atsakingas už 
galimų operacijų, atitinkančių ESIF 
investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos 
suteikiant ES garantiją operacijoms 
patvirtinimą pagal 5 straipsnį, 
neatsižvelgiant į jų geografinę vietą, bet 
teikiant pirmenybę labiausiai nuo krizės 
nukentėjusioms valstybių narių 
teritorijoms.

Or. it

Pakeitimas 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad ESIF 
veikia Investicijų komitetas, atsakingas už 
galimų operacijų, atitinkančių ESIF 

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

investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos 
suteikiant ES garantiją operacijoms 
patvirtinimą pagal 5 straipsnį, 
neatsižvelgiant į jų geografinę vietą, 
tinkamai įtraukiant socialinius partnerius 
į sprendimų priėmimo procesą.

Or. en

Pakeitimas 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Susitarime dėl ESIF numatoma, kad ESIF 
veikia Investicijų komitetas, atsakingas už 
galimų operacijų, atitinkančių ESIF 
investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos 
suteikiant ES garantiją operacijoms 
patvirtinimą pagal 5 straipsnį, nepaisant jų 
geografinės vietos ir atsižvelgiant į bendro 
visų Sąjungos regionų darnaus vystymosi 
principą.

Or. en

Pakeitimas 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Ar reikia tokio Investicijų komiteto (IK), neaišku, be to, gali būti, kad ši struktūra sulėtins visą 
ESIF finansuojamų projektų patvirtinimo procesą. Todėl atrodo, kad ekspertų skaičių šiame 
komitete derėtų sumažinti.

Pakeitimas 319
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro dešimt 
nepriklausomų ekspertų ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo klausimu 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytose 
prioritetinėse srityse ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Or. en

Pakeitimas 320
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro aštuoni
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Ekspertai skiriami 
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kuris gali būti pratęstas. laikantis atviros ir skaidrios atrankos 
procedūros.

Investicijų komiteto sprendimai priimami 
nesant nederamo kišimosi.

Or. en

Pakeitimas 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje ir juos skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas. Trys iš šių 
ekspertų turi būti įgiję didelės patirties 
nacionaliniame skatinamąjį finansavimą 
teikiančiame banke.

Or. fr

Pakeitimas 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro mažiausiai šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo klausimu 5 
straipsnio 2 dalyje išvardytose investicinių
projektų srityse ir labai gerai išmano apie 
tose srityse kylančius su moksliniais 
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tyrimais ir inovacijomis susijusius 
sunkumus.

Investicijų komiteto narius skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti perėjimą prie pažangios, tvarios ir nuo iškastinio kuro nepriklausomos 
ekonomikos, moksliniai tyrimai ir inovacijos turi būti svarbi projektų sudedamoji dalis. 
Ekspertai turi žinoti apie tose srityse kylančius sunkumus ir tų sričių tolesnio augimo 
galimybes.

Pakeitimas 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro dvylika 
nepriklausomų ekspertų ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo klausimu 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytose srityse ir 
Sąjungos geografinėse rinkose.

Investicijų komiteto narius skiria 
Valdančioji taryba trejų metų laikotarpiui, 
kuris gali būti pratęstas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pakoreguoti Investicijų komiteto (IK) narių skaičių siekiant užtikrinti tinkamą jo 
veikimą. Narių skaičių padidinus iki dvylikos, komitetas iš tiesų dirbs veiksmingiau. Be to, tai 
suteiktų galimybę pasinaudoti dar didesniu narių intelektiniu potencialu, nes padidinus narių 
skaičių, galima užtikrinti didesnį sričių, kuriose specializuojasi nariai, skaičių ir didesnę 
žinių, susijusių su skirtingomis rinkomis, sektoriais ir konkrečia tam tikrų valstybių narių 
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padėtimi, apimtį.

Pakeitimas 324
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje, taip pat 
viename arba kelete šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalyje išvardytų sektorių; juos 
skiria Valdančioji taryba trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Or. fr

Pakeitimas 325
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų formavimo ir finansavimo srityje. 
Investicijų komiteto nariai turi praktinės 
patirties įvairiuose sektoriuose, visų pirma 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, 
energetikos, IRT ir transporto 
sektoriuose. Jo narius skiria Valdančioji 
taryba trejų metų laikotarpiui, kuris gali 
būti pratęstas.

Or. en
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Pakeitimas 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro aštuoni
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo srityje apskritai ir,
kai įmanoma, taip pat konkrečiose 5a 
straipsnio 2 dalyse nurodytose politikos 
srityse. Juos skiria Valdančioji taryba iki
trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas, bet negali būti ilgesnis kaip 
šešeri metai.

Or. en

Pakeitimas 327
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro dvylika 
nepriklausomų ekspertų ir vykdomasis 
direktorius, kurie išrenkami laikantis 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros. 
Nepriklausomi ekspertai turi aukšto lygio 
atitinkamos rinkos patirties projektų 
finansavimo srityje, gerai išmano 
Sąjungos sektorius ir geografines rinkas, 
o juos skiria Valdančioji taryba trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Or. en
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Pakeitimas 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši ekspertai ir 
vykdomasis direktorius. Ekspertai 
atrenkami atsižvelgiant į atitinkamas jų 
žinias ir patirtį projektų finansavimo 
valdymo klausimu ir užimtumo politikos, 
pramonės politikos, energetikos bei 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Juos 
skiria Valdančioji taryba trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Or. en

Pakeitimas 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši 
nepriklausomi ekspertai, atrinkti 
atsižvelgiant į jų aukšto lygio žinias ir 
atitinkamos rinkos patirtį projektų 
finansavimo srityje ir į šį reglamentą 
įtrauktuose sektoriuose, ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomus ekspertus 
trejų metų laikotarpiui skiria Valdančioji 
taryba, pritarus Parlamento 
kompetentingam komitetui.

Or. it

Pakeitimas 330
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši
nepriklausomi ekspertai, tarp jų užimtumo 
ir socialinių reikalų sričių ir aplinkos 
ekspertai bei mokslininkų bendruomenės 
atstovai, ir vykdomasis direktorius. 
Nepriklausomi ekspertai turi aukšto lygio 
patirties projektų finansavimo klausimu, 
be kita ko, užimtumo, socialinių reikalų ir
aplinkos srityse, ir tarp jų yra 
mokslininkų bendruomenės atstovų, o
juos skiria Valdančioji taryba trejų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Or. pt

Pakeitimas 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicijų komitetą sudaro šeši
nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis 
direktorius. Nepriklausomi ekspertai turi 
aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties 
projektų finansavimo, taip pat regionų 
ekonominės plėtros ir socialinio vystymosi 
srityse, o juos skiria Valdančioji taryba 
trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas.

Or. en

Pakeitimas 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies 2 a, 2 b ir 2 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komiteto ekspertai skiriami 
laikantis atviros ir skaidrios atrankos 
procedūros. Valdančioji taryba, skirdama 
ekspertus į Investicijų komitetą, užtikrina, 
kad Investicijų komiteto sudėtis būtų 
įvairi, kad tokiu būdu būtų užtikrintos 
plačios žinios apie sektorius, nurodytus 
2a straipsnyje, ir geografines rinkas 
Sąjungoje.

ESIF valdančioji taryba prižiūri, kaip 
įgyvendinami ESIF tikslai.

Investicijų komiteto nariai, dalyvaudami 
šio komiteto veikloje, vykdo savo pareigas 
nešališkai ir laikydamiesi ESIF interesų. 
Įgyvendindami Valdančiosios tarybos 
priimtas gaires ir priimdami sprendimus 
dėl ES garantijos naudojimo, jie nesiekia 
gauti nurodymų iš EIB, Sąjungos 
institucijų, valstybių narių arba kitų 
viešųjų ar privačiųjų įstaigų ir jų 
nurodymais nesivadovauja. Nustatoma 
tinkama organizacinė tvarka, kad būtų 
užtikrintas Investicijų komiteto veiklos 
nepriklausomumas, nedarant įtakos 
analitinei, logistinei ir administracinei 
paramai, kurią EIB darbuotojai teikia 
Investicijų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 333
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Susitarime dėl ESIF numatyta sukurti 
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Pilietinės visuomenės geresnio 
investavimo platformą, atspindinčią 
Investicijų komiteto struktūrą. Ji 
atsakinga už ESIF finansavimo operacijų 
stebėseną, visų pirma dėl atitikties 1 ir 5 
straipsnių nuostatoms, ir teikia 
rekomendacijas Investicijų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 334
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga suteikia garantiją EIB finansavimo 
ar investavimo operacijoms, kurios 
vykdomos Sąjungoje ir kurioms taikomas 
šis reglamentas (toliau – ES garantija). ES 
garantija suteikiama kaip garantija pagal 
pareikalavimą dėl 6 straipsnyje nurodytų 
priemonių.

Sąjunga suteikia garantiją EIB finansavimo 
ar investavimo operacijoms, kurios 
vykdomos Sąjungoje ir kurioms taikomas 
šis reglamentas (toliau – ES garantija). ES 
garantija – tai EIB palanki besąlyginė, 
neatšaukiama, pirmu prašymu suteikiama 
garantija. ES garantija suteikiama kaip 
garantija pagal pareikalavimą dėl 6 
straipsnyje nurodytų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga suteikia garantiją EIB
finansavimo ar investavimo operacijoms, 
kurios vykdomos Sąjungoje ir kurioms 
taikomas šis reglamentas (toliau – ES 
garantija). ES garantija suteikiama kaip 
garantija pagal pareikalavimą dėl 6 

Sąjunga suteikia neatšaukiamą ir 
besąlyginę garantiją finansavimo ar 
investavimo operacijoms, kurios vykdomos 
Sąjungoje, arba operacijoms tarp valstybės 
narės ir šalies, kuriai taikoma Europos 
kaimynystės politika, įskaitant strateginę 
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straipsnyje nurodytų priemonių. partnerystę, plėtros politika, ir kuri yra 
Europos ekonominės erdvės ar Europos 
laisvosios prekybos asociacijos šalis, arba 
tarp valstybės narės ir užjūrio šalies ar 
teritorijos, kaip apibrėžta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo II priede,
kurioms taikomas šis reglamentas (toliau –
ES garantija). ES garantija suteikiama kaip 
garantija pagal pareikalavimą dėl 6 
straipsnyje nurodytų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 336
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ES garantija gali būti suteikiama toms 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijoms, dėl kurių EIB ar EIF 
sutartis su paramos gavėju ar finansų 
tarpininku pasirašyta iki... .

_________

* OL: prašome įrašyti datą, atitinkančią 
datą praėjus 3 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis ankstesniais pakeitimais dėl EFSI nustatyto riboto sutarčių pasirašymo 
laikotarpio.

Pakeitimas 337
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo nuostatas ir strategijos „Europa 
2020“ tikslus;

b) yra perspektyvios ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

c) užtikrina papildomumą ir

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

Or. en

Pakeitimas 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE551.908v01-00 24/112 AM\1053527LT.doc

LT

bendrųjų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 339
Renato Soru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ES garantija suteikiama EIB finansavimo ir 
investavimo operacijoms, kuriomis 
siekiama, remiantis pažangiu turimų 
naujų technologijų naudojimu, skatinti 
perėjimą prie pažangios, tvarios ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausomos 
ekonomikos ir spartinti perėjimą prie 
skaitmeninės ekonomikos ir kurias 
patvirtino 3 straipsnio 5 dalyje nurodytas 
Investicijų komitetas, arba Europos 
investicijų fondui skiriamam finansavimui, 
kad EIB galėtų vykdyti finansavimo ir 
investavimo operacijas pagal 7 straipsnio 2 
dalį. Susijusios operacijos atitinka 
Sąjungos politiką ir jomis padedama siekti 
bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 340
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

vykdyti finansavimo ir investavimo 
operacijas pagal 7 straipsnio 2 dalį. ESIF 
turėtų būti orientuotas į projektus, kurių 
rizikos profilis yra didesnis nei esamų 
EIB ir Sąjungos priemonių ar programų, 
siekiant užtikrinti esamų operacijų 
papildomumą. Susijusios operacijos 
atitinka Sąjungos politiką ir jomis 
padedama siekti bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

Or. en

Pakeitimas 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES garantija suteikiama EIB finansavimo 
ir investavimo operacijoms, kurias 

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

siekiama pagreitinti perėjimą prie bendros 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
žiedinės ekonomikos ir kurias patvirtino 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas Investicijų 
komitetas, arba Europos investicijų fondui 
skiriamam finansavimui, kad EIB galėtų 
vykdyti finansavimo ir investavimo 
operacijas pagal 7 straipsnio 2 dalį. 
Susijusios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką ir jomis padedama siekti bet kurio 
iš šių bendrųjų tikslų:

Or. it

Pakeitimas 343
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tikslai perkelti į 2a straipsnį.

Pakeitimas 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ES garantija suteikiama EIB finansavimo ir 
investavimo operacijoms, kurias patvirtino 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytas Investicijų 
komitetas, arba Europos investicijų fondui 
skiriamam finansavimui, kad EIB galėtų 
vykdyti finansavimo ir investavimo 
operacijas pagal 7 straipsnio 2 dalį. 
Susijusios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, jomis padedama siekti bet kurio iš 
šių bendrųjų tikslų ir jos skirstomos pagal 
svarbą atsižvelgiant į jų teigiamą išorės 
poveikį (t. y. ne tik investicijų grąžą 
pačiam projekto rengėjui, bet ir darbo 
vietų kūrimą ir apskritai pelną socialinei 
ir geografinei struktūrai, kurioje jis 
veikia):

Or. fr

Pakeitimas 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 346
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikslai perkelti į 2a straipsnį.

Pakeitimas 347
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, siekiant
sukurti visiškai integruotą energijos 
vidaus rinką, ir skaitmeninę infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 348
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 



AM\1053527LT.doc 29/112 PE551.908v01-00

LT

infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir
skaitmeninę infrastruktūrą;

infrastruktūrą, visų pirma pramonės ir 
turizmo centruose, energetikos 
infrastruktūrą, visų pirma energetikos 
tinklų jungtis, ir skaitmeninę infrastruktūrą;

Or. hr

Pakeitimas 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 350
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą tose transporto 
srityse, kurios veikia Reglamente (ES) Nr. 
1316/2013 numatytas sritis ir yra tų sričių 
veikiamos;

Or. en
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Pakeitimas 351
Martina Werner, Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti transporto infrastruktūrą, visų
pirma pramonės centruose;

Or. de

Pakeitimas 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma jungiamąsias elektros energijos 
tinklų linijas ir jungiamuosius dujų 
vamzdynus, centralizuoto šildymo 
sistemas ir energijos vartojimo 
efektyvumo projektus, ir skaitmeninę 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos komunikate COM(2015) 80 išdėstyta, jog tinkama infrastruktūra yra išankstinė 
energijos vidaus rinkos sukūrimo sąlyga. Dėl šios priežasties dėmesį reikėtų sutelkti į 
jungiamųjų elektros energijos tinklų linijų ir dujų vamzdynų tinklo plėtrą, siekiant tikslinio 
10 proc. elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo rodiklio ir didesnio dujų
tiekimo į kiekvieną valstybę narę saugumo. Tačiau energijos vidaus rinkos neįmanoma 
užbaigti kurti remiantis vien elektros energija ir dujomis, taigi tikra energijos vidaus rinka 
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turėtų apimti ir šildymą. Centralizuoto šildymo sistemos gali vartotojams tiekti tą šilumą, kuri 
priešingu atveju būtų išeikvota veltui, ir gali būti ta infrastruktūra, kuri padėtų didinti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį mūsų naudojamų energijos išteklių įvairovėje. 
Komunikate COM(2015) 80 taip pat atkreipiamas dėmesys į efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir poreikį vertinti tokį energijos vartojimą, kaip nepriklausomą energijos išteklių, kuris 
yra vertingas dėl sutaupomos energijos.

Pakeitimas 353
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą, visų pirma 
plačiajuosčio ryšio ir skaitmeninę 
infrastruktūrą kultūros ir kūrybos 
pramonei;

Or. en
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Pakeitimas 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis ir kitus 
projektus, vadovaujantis Europos 
Sąjungos prioritetais, ir skaitmeninę 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 356
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti energetikos sąjungos veikimą, pirmenybė turi būti teikiama valstybių narių, 
kurios yra „energetikos salos“, elektros energijos sistemų sinchronizavimas su kitų ES 
valstybių narių sistemomis.

Pakeitimas 357
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti transporto sektorių, skatinant 
įvairiarūšį vežimą, veiksmingumą ir 
tvarumą ir skiriant ypatingą dėmesį 
pramonės centrams;

Or. it

Pakeitimas 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti transporto infrastruktūrą, visų 
pirma pramonės centruose;

Or. en

Pakeitimas 359
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) plėtoti infrastruktūrą, įskaitant transporto 
infrastruktūrą, visų pirma pramonės 
centruose, energetikos infrastruktūrą, visų 
pirma energetikos tinklų jungtis, ir 
skaitmeninę infrastruktūrą, visų pirma 
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galimybę naudotis plačiajuosčiu ryšiu 
kaimo vietovėse;

Or. fr

Pakeitimas 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) plėtoti skaitmeninę infrastruktūrą, 
visų pirma kaimo vietovėse, informacines 
ir ryšių technologijas ir inovacijas, visų 
pirma kalbant apie pramonės vertės 
grandinės skaitmeninimą;

Or. de

Pagrindimas

Tvari Europos Sąjungos reindustrializacija siekiant ES Komisijos tikslo iki 2020 m. BVP dalį, 
kurią sudaro pramonė, padidinti iki 20 proc., įmanoma tik jei Europos įmonės bus 
technologijų lyderės. Vertės grandinės skaitmeninimas – vadinamoji ketvirtoji pramonės 
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revoliucija – mums kelia didelių iššūkių. Vykstant tokiems pokyčiams, Europos strateginių 
investicijų fondas (ESIF) visų pirma turėtų remti MVĮ.

Pakeitimas 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) plėtoti tvarią energetikos 
infrastruktūrą, visų pirma jungiamąsias 
elektros energijos tinklų linijas, 
pažangiuosius elektros energijos 
paskirstymo tinklus ir energijos kaupimą;

Or. en

Pakeitimas 363
Kaja Kallas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) plėtoti telekomunikacijų 
infrastruktūrą, visų pirma plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

ES programose nėra skaitmeninės infrastruktūros apibrėžties, todėl būtų aiškiau, jei šiame 
pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto būtų vartojama EITP telekomunikacijų 
gairėse išdėstyta apibrėžtis.

Pakeitimas 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) plėtoti žinių ir mokymo centrus, 
kuriuos būtų sutelkta daug ir 
skaitmeninių, ir su verslu susijusių 
gebėjimų teisingam plėtros ciklui pradėti, 
siekiant sukurti stiprias novatoriškas 
verslo įmones naujuose aukštųjų 
technologijų sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) plėtoti ir modernizuoti energetikos 
sektorių, didinant jo konkurencingumą ir 
energijos tiekimo saugumą, įskaitant 
visapusišką vietos energijos išteklių 
naudojimą; laikantis Sąjungos klimato 
tikslų, plėtoti mažataršes technologijas, 
įskaitant švarių anglių technologijas;

Or. en

Pakeitimas 366
Isabelle Thomas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) darbo vietų kūrimą;
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Or. fr

Pakeitimas 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) plėtoti tvarią energetikos 
infrastruktūrą, visų pirma elektros tinklų 
jungtis, pažangiuosius paskirstymo 
tinklus ir energijos saugyklas;

Or. de

Pakeitimas 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 369
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 

Išbraukta.
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technologinę plėtrą, informacines ir ryšių 
technologijas ir inovacijas;

Or. en

Pagrindimas

Tikslai perkelti į 2a straipsnį.

Pakeitimas 370
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
kultūros ir kūrybos sektorius bei viešųjų
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

Or. en

Pakeitimas 371
Martina Werner, Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą;

Or. de
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Pakeitimas 372
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) vykdyti mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą ir diegti inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 374
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, skaitmeninimą, 
novatoriškus bandomuosius projektus ir 
inovacijas;
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Or. en

Pakeitimas 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investuoti į švietimą ir mokymą, 
profesinę integraciją, sveikatos priežiūrą, 
mokslinius tyrimus ir tvarią technologijų, 
prekių ir paslaugų plėtrą, informacines ir 
ryšių technologijas ir inovacijas, kad būtų 
įgyvendinti Europos energetikos ir 
aplinkosaugos sričių 2020 m., 2030 m. ir 
2050 m. tikslai, kuriais siekiama 
pagreitinti perėjimą prie bendros mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
žiedinės ekonomikos;

Or. it

Pakeitimas 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 377
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 378
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) investuoti į mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas, laikantis 
Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 nustatytų 
konkrečių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) gerinti ir skatinti pažangų IRT 
naudojimą ir integruoti MVĮ į 



PE551.908v01-00 42/112 AM\1053527LT.doc

LT

skaitmenines vertės grandines;

Or. en

Pakeitimas 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 381
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikslai perkelti į 2a straipsnį.

Pakeitimas 382
Csaba Molnár

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas



AM\1053527LT.doc 43/112 PE551.908v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą, 
atsižvelgiant į 2014 m. spalio 23–24 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
programos;

Or. en

Pakeitimas 383
Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, vietos energijos išteklių dalį ir 
energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, ypatingą dėmesį skiriant 
energijos vartojimo efektyvumo socialinio 
būsto pastatuose didinimo projektams;

Or. es
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Pakeitimas 385
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) vadovaujantis Sutarties 194 straipsnio 1 
dalimi, plėtoti energijos sistemą šiuose 
sektoriuose:

atsižvelgiant į Reglamente (ES) 
Nr. 1316/2013 nurodytus bendro intereso 
projektus, plėtoti elektros energijos tinklų 
jungiamąsias linijas, įskaitant jungtį su 
vėjo jėgainių tinklu jūroje;

investuoti į energijos vartojimo
efektyvumą, siekiant įgyvendinti
Direktyvose 2012/27/ES ir 2010/31/ES 
numatytus efektyvaus energijos vartojimo 
tikslus;

didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį, be kita ko, plėtojant 
projektus, vykdomus įgyvendinus 
Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus 
bendradarbiavimo atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių klausimais 
mechanizmus, ypač vėjo jėgainių jūroje 
gaminamos energijos srityje;

Or. en

Pakeitimas 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį, energijos vartojimo
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efektyvumą, efektyvumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, ypač daug dėmesio skiriant 
energijos poreikio mažinimui valdant 
paklausą ir renovuojant pastatus;

Or. en

Pakeitimas 387
Sorin Moisă

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) investuoti į energiją, didinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį,
energijos vartojimo efektyvumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, ypač daug 
dėmesio skiriant energijos poreikio 
mažinimui valdant paklausą ir 
renovuojant pastatus;

Or. ro

Pakeitimas 388
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) investuoti į švietimą ir mokymą, 
sveikatos priežiūrą, informacines ir ryšių 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 389
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą, be kita ko, 
mažinant transportuojant tinklais 
patiriamus energijos nuostolius bei 
kuriant su energija susijusias interneto 
technologijas ir mažo anglies kiekio IRT 
prietaikas;

Or. en

Pakeitimas 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą, taip pat 
sutaupytos energijos ir išteklių kiekį;

Or. en

Pakeitimas 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą, laikantis 
Sąjungos tikslų;
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Or. en

Pakeitimas 392
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, švarių technologijų dalį,
energijos vartojimo efektyvumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 393
Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, pvz., jūros bangų ir vėjo 
energijos, dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 

c) plėtoti jungiamąsias elektros energijos 
tinklų linijas, be kita ko, prijungiant 
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efektyvumą, tinklus prie vėjo jėgainių jūroje; didinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumus, be kita ko, plėtojant 
projektus, vykdomus įgyvendinus 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvoje nustatytus bendradarbiavimo 
mechanizmus, ypač susijusias su vėjo 
energijos gamyba jūroje;

Or. en

Pakeitimas 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį, energijos vartojimo ir 
išteklių naudojimo efektyvumą, visų pirma 
įgyvendinant energijos poreikio mažinimo 
ir pastatų renovacijos iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, skiriant ypatingą dėmesį 
pramoninei ir pastatų izoliacijai;

Or. it
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Pakeitimas 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
netradicinės energijos dalį ir energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą, ypatingą 
dėmesį projektams, kuriuos vykdant 
investuojama į žiedinės ekonomikos 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 399
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą ir plėtoti 
novatoriškus, kokybiškus ir darnius 
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viešuosius pirkimus;

Or. en

Pakeitimas 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir išteklių naudojimo 
efektyvumą,

c) didinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį ir energijos vartojimo ir
išteklių naudojimo efektyvumą,
atsižvelgiant į sumaniųjų investicijų 
galimybes regionuose;

Or. en

Pakeitimas 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) mėlynojo augimo skatinimas, kaip 
apibrėžta Komisijos komunikate 
COM(2012) 04941a, konkrečiai 
fundamentinių tyrimų srityje, moksliniai 
tyrimai ir plėtra, duomenų rinkimas, 
mokymas, įmonių steigimas, aplinkos 
apsauga ir inovatyvių gaminių ir 
priemonių pateikimas rinkai.

__________________
1a 2012 m. rugsėjo 13 d. Europos 
Komisijos komunikatas „Mėlynasis 
augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės 
sektoriaus augimo galimybės“, 
COM(2012) 0494. 
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Or. fr

Pakeitimas 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 403
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikslai perkelti į 2a straipsnį.

Pakeitimas 404
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) projektai aplinkos apsaugos, 
aplinkosaugos vadybos infrastruktūros, 
gamtos išteklių apsaugos ir ekosistemų 
platformos, tvarios miestų plėtros ir 
socialinio sektoriaus stiprinimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 405
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) plėtoti energetikos sektorių, ypatingą 
dėmesį skiriant energijos vartojimo 
efektyvumui;

Or. en

Pakeitimas 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 407
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) infrastruktūros ir inovacijų projektai 
bendrosios skaitmeninės rinkos, 
skaitmeninio viešojo administravimo ir 
viešųjų pirkimų, aplinkos, gamtos išteklių, 
miestų plėtros ir socialinėse srityse;

Or. en

Pakeitimas 408
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 410
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) didinti pramonės gamybos pajėgumus 
arba plėtoti technologijų tiekimo 
grandines visoje Europoje siekiant 
užtikrinti Europos technologinį 
pirmavimą tokiuose sektoriuose, kaip 
fotovoltinės technologijos;

Or. en

Pakeitimas 411
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) investuoti į viešojo ir privačiojo 
sektorių vykdomus išteklių naudojimo 
efektyvumo projektus;

Or. en

Pakeitimas 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialinėje srityje, visų pirma miestų 
plėtros srityje, socialinio būsto, migrantų 
priėmimo ir socialiai atskirtų 
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bendruomenių būsto srityse;

Or. fr

Pakeitimas 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 414
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikslai perkelti į 2a straipsnį.

Pakeitimas 415
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) teikti finansinę paramą, įskaitant 
apyvartinio kapitalo rizikos finansavimą, 
MVĮ, įskaitant naujai įsteigtas ir 
vadinamąsias pumpurines įmones, ir 
nedidelėms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 416
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) teikti finansinę paramą 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms įmonėms, įskaitant 
apyvartinio kapitalo rizikos finansavimą, 
atsižvelgiant į skirtingus bendrovių raidos 
etapus;

Or. en

Pagrindimas

Novatoriškoms bendrovėms, kaip antai naujai įsteigtoms įmonėms, reikia skirtingo 
finansavimo, kai yra sukurtas produkto prototipas arba produktu domimasi ir iš jo gaunamas 
pelnas, arba prasidėję kiti jo kūrimo etapai. Todėl šiuose skirtinguose kūrimo etapuose būtina 
finansinė parama.

Pakeitimas 417
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) teikti finansinę paramą įmonėms ir 
kitiems subjektams, kuriuose dirba ne 
daugiau kaip 3000 darbuotojų, 
daugiausia dėmesio skiriant MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 418
Csaba Molnár

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ESIF remiamomis investicijomis 
užtikrinama, kad būtų sukurta kuo 
daugiau kokybiškų darbo vietų ir 
stiprinama ekonomika, socialinė ir 
teritorinė sanglauda, visų pirma deramai 
atsižvelgiant į finansavimo poreikius nuo 
krizės nukentėjusiose šalyse, tuo tikslu 
tinkamai panaudojant turimas finansines 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bet kuris projektas, kuriam taikomi 
Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 3 ir 4 
straipsniuose nustatyti tikslai;

Or. en
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Pakeitimas 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) bet kuris projektas, kuriam taikomi 
Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 5 
straipsnyje nustatyti tikslai.

Or. en

Pakeitimas 421
Renato Soru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, ES garantija suteikiama specialių 
investavimo platformų ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
ar įstaigų vykdomoms finansavimo ir 
investavimo operacijoms, kurias 
patvirtina 3 straipsnio 5 dalyje nurodytas 
Investicijų komitetas. Šios operacijos 
atitinka Sąjungos politiką, padeda siekti 
pagal šią dalį nustatytų tikslų ir yra 
skirtos sektorių pertvarkos projektams, 
turintiems didelę pridėtinę vertę, tokiems 
kaip nedidelio masto energijos vartojimo 
efektyvumo ir išteklių naudojimo 
efektyvumo projektai, arba grindžiamos 
naujomis technologijomis, kuriomis 
galima naudotis dėl daiktų interneto 
plėtros. Valdančioji taryba nustato politiką 
dėl reikalavimus atitinkančių investavimo 
platformų, taip pat dėl specialių 
investavimo platformų ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
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ar įstaigų operacijų, taikomą norint 
naudotis ES garantijomis pagal šį 
straipsnį. Be to, ES garantijomis gali 
naudotis EIB, dalyvaudamas specialių 
investavimo platformų ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
veikloje.

Kai taikytina, į nacionalines ar regionines 
investavimo platformas įeina 
kompetentingos valdžios institucijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai ir 
atitinkamos pilietinei visuomenei 
atstovaujančios įstaigos pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnį ir 
II skyrių.

Or. en

Pakeitimas 422
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, ES garantija per EIB suteikiama 
specialių investavimo platformų ir 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų, kurie investuoja į šio 
reglamento reikalavimus atitinkančias 
operacijas, paramai. Susitarime dėl ESIF 
nustatoma politika dėl reikalavimus 
atitinkančių investavimo platformų.

Or. en

Pagrindimas

Politika investavimo platformų atžvilgiu turėtų būti nustatyta jau susitarime dėl ESIF, kurį 
turi patikrinti teisės aktų leidėjas.



PE551.908v01-00 60/112 AM\1053527LT.doc

LT

Pakeitimas 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, ES garantija per EIB suteikiama 
specialių investavimo platformų ir 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų, taip pat alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų (AIFV), 
valdančių vadovaujantis Direktyva 
2011/61/ES patvirtintus alternatyvaus 
investavimo fondus (AIF), vadovaujantis 
Reglamentu (ES) Nr. 345/2013 patvirtintų 
kolektyvinio investavimo subjektų 
(reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo 
fondų) valdytojų ir vadovaujantis 
Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 patvirtintų 
kolektyvinio investavimo subjektų 
(reikalavimus atitinkančių socialinio 
verslumo fondų) valdytojų, kurie 
investuoja į šio reglamento reikalavimus 
atitinkančias operacijas, paramai. Tokiu 
atveju Valdančioji taryba nustato politiką 
dėl reikalavimus atitinkančių investavimo 
platformų, AIF, reikalavimus atitinkančių 
rizikos kapitalo ir socialinio verslumo 
fondų.

Or. en

Pakeitimas 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, ES garantija per EIB suteikiama 
specialių investavimo platformų ir 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų, kurie investuoja į šio 

Be to, ES garantija suteikiama specialių 
investavimo platformų ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
bei kitų panašių struktūrų, investuojančių
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reglamento reikalavimus atitinkančias 
operacijas, paramai. Tokiu atveju 
Valdančioji taryba nustato politiką dėl 
reikalavimus atitinkančių investavimo 
platformų.

į šio reglamento reikalavimus atitinkančias 
operacijas, paramai, kai ją patvirtins 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytas Investicijų 
komitetas. Tokiu atveju Valdančioji taryba 
pagal 3 straipsnio 1 dalį nustato politiką 
dėl reikalavimus atitinkančių investavimo 
platformų.

Or. en

Pakeitimas 425
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES garantija suteikiama užtikrinant, kad 
energijos vartojimo efektyvumas ir 
paklausos valdymas būtų tokios pat 
konkurencijos priemonės, kaip ir gamybos 
pajėgumas, ir deramai atsižvelgiant į 
neatidėliotinas ir išskirtines energetinio 
saugumo aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi efektyvus energijos vartojimas laikytinas savarankišku energijos ištekliu, svarbu, kad 
su gamybos pajėgumu susijusiems ir energijos vartojimo efektyvumo projektams būtų 
užtikrinamos vienodas sąlygos.

Pakeitimas 426
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EFIS ne tik teikia pirmenybę 
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investicijoms, užtikrinančioms augimo 
galimybę ir suteikiančioms galimybę gauti 
investicijų grąžą, bet ir privalo užtikrinti, 
kad investicijos, esant didesnei rizikai, 
taip pat galėtų duoti didesnę investicijų
grąžą ir padėtų diegti inovacijas bei 
pirmauti naujose rinkose. Be to, EFIS 
užtikrina, kad investicijų finansavimas 
nebūtų nukreiptas politiniams projektams 
ir nebūtų naudojamas viešosioms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų komitetas užtikrina, kad 
apskritai projektai, kuriems suteikiama 
ES garantija, skatintų Europos socialinę 
ir regioninę sanglaudą.

Or. en

Pakeitimas 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 20 proc. suteikiamų garantijų turi 
būti rezervuota energijos vartojimo 
efektyvumo investicijoms, visų pirma 
sukuriant specialias investavimo 
platformas, skirtas pastatų renovacijai.
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Or. en

Pakeitimas 429
Renato Soru

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 proc. suteikiamų garantijų turi 
būti rezervuota projektams, kuriais 
prisidedama prie perėjimo prie naujos 
skaitmeninės ekonomikos, gerinama 
Europos investicijų sistema tokiuose 
sektoriuose, kaip naujos ryšių 
technologijos, nauji energijos ištekliai ir 
nauji transporto būdai.

Or. en

Pakeitimas 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES garantijos suteikiamos tik tiems 
projektams ir operacijoms, kurie atitinka 
šiuos tinkamumo kriterijus:

a) projektai ir operacijos turi prisidėti prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo, jie turi atitikti 9 straipsnyje 
nustatytus tikslus ir Reglamento (ES) Nr. 
1303/2013 10 straipsnio ir I priedo 
nuostatas;

b) projektai ir operacijos turi skatinti 
perėjimą prie pažangios, tvarios ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausomos 
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ekonomikos ir atitikti sutartus 2020, 2030 
ir 2050 m. ES klimato ir energetikos 
tikslus;

c) specialių investavimo platformų, 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų ir įstaigų remiami 
projektai ir operacijos turi atitikti 
Valdančiosios tarybos nustatytą politiką ir 
tinkamumo kriterijus pagal 5 straipsnio 2 
dalies antrą pastraipą, o Valdančiosios 
tarybos nustatyta politika ir tinkamumo 
kriterijai negali nukrypti nuo šios dalies a 
ir b punktuose nustatytų kriterijų.

d) Bent 10 proc. projektų ir operacijų 
biudžeto turi būti skirta mokslinių tyrimų 
ir inovacijų veiklai. Tuo tikslu galima 
derinti įvairius mechanizmus, pvz., 
tiesiogiai vykdyti mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų veiklą, 
pirkti paslaugas pagal subrangos sutartį iš 
universitetų ar viešųjų mokslinių tyrimų 
institucijų ir rengti novatoriškų 
technologijų viešuosius pirkimus.

Or. en

Pagrindimas

Yra labai daug duomenų, patvirtinančių mokslinių tyrimų, inovacijų ir ekonominės plėtros 
ryšį; todėl, jeigu EFIS įgyvendins savo strateginį tikslą, reglamentu reikia užtikrinti, kad 
projektais, kuriuos numatoma finansuoti, būtų veiksmingai remiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla, jame nustatant reikalavimą tokiai veiklai skirti 10 proc. projekto lėšų.

Pakeitimas 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad iš ES biudžeto 
perskirstytos lėšos nebūtų paimtos iš 
programų, pagal kurias finansuojami 
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baziniai arba ankstyvojo etapo moksliniai 
tyrimai.

Or. en

Pakeitimas 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiose investavimo platformose turi 
dalyvauti kompetentingos viešojo 
sektoriaus institucijos, svarbūs socialiniai 
ir ekonominiai partneriai bei pilietinės 
visuomenės atstovai.

Or. it

Pakeitimas 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIB finansavimo ir investavimo valstybės 
narės teritorijoje pagal šio reglamento 
nuostatas galimybės patvirtinamos tik jei 
atitinkama valstybė narė laikosi 
Reglamente (EB) Nr. 1466/97 ir 
Reglamente (EB) Nr. 1176/2011 pateiktų 
Tarybos rekomendacijų ir padarė didelę 
pažangą įgyvendindamas konkrečias 
kiekvienai šaliai skirtas Europos semestro 
rekomendacijas.

Or. en
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Pakeitimas 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonės, gaunančios finansinę paramą iš 
ESIF, turi laikytis vienodo ir skaidraus 
užmokesčio principo, taip pat vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris, kaip nustatyta 
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo 
įgyvendinimo.

Be to, Investicijų komiteto sprendimais 
dėl projektų atrankos atsižvelgiama į 
priemones, kurias patvirtino įmonės 
kandidatės įmonių socialinės atsakomybės 
srityje.

Or. es

Pakeitimas 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ESIF suteikia privilegiją naudotis 
garantijomis nedideliems projektams ir 
smulkiems subjektams pagal rizikos 
mažinimo strategiją. Šiuo tikslu ES 
garantija suteikiama, be kita ko, šių fondų 
steigimui:

– Specialaus energijos vartojimo 
efektyvumo fondui, kurio garantijų suma 
yra ne mažesnė kaip 5 milijardai eurų ir 
visų pirma skirta paremti miestų ir vietos 
valdžios institucijų skatinamus projektus,
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– Specialiam MVĮ fondui, kurio garantijų 
suma yra ne mažesnė kaip 5 milijardai 
eurų ir kurį įgyvendins EIF, kaip 
apibrėžta 7 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ES garantijos suteikiamos tik tiems 
projektams ir operacijoms, kurie atitinka 
šiuos tinkamumo kriterijus:

a) projektai ir operacijos turi prisidėti prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo, jie turi atitikti 9 straipsnyje 
nustatytus tikslus ir Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 10 straipsnio ir I priedo 
nuostatas;

b) projektai ir operacijos turi skatinti 
perėjimą prie pažangios, tvarios ir nuo 
iškastinio kuro priklausančios 
ekonomikos ir atitikti sutartus 2020, 2030 
ir 2050 m. ES klimato ir energetikos 
tikslus;

c) projektai ir operacijos turi padėti siekti 
Sutarties 194 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
tikslo, visų pirma skatinti efektyviai 
vartoti ir taupyti energiją ir plėtoti naujų 
ir atsinaujinančių išteklių rūšių energiją;

d) specialių investavimo platformų, 
nacionalinių skatinamąjį finansavimą 
teikiančių bankų ir įstaigų remiami 
projektai ir operacijos turi atitikti 
Valdančiosios tarybos nustatytą politiką ir 
tinkamumo kriterijus pagal 5 straipsnio 2 
dalies antrą pastraipą, o Valdančiosios 
tarybos nustatyta politika ir tinkamumo 
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kriterijai negali nukrypti nuo šios dalies a 
ir b punktuose nustatytų kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nustatydama su ESIF parama 
susijusią investicijų politiką ir rizikos 
politiką, Valdančioji taryba atsižvelgia į 
poreikį išvengti per didelės rizikos tam 
tikroje geografinėje teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne mažiau kaip trečdalis visų 
garantijų bus naudojamos labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonės ir 
kooperatyvams remti.

Or. en

Pakeitimas 439
Christian Ehler

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

2a. ES garantiją galima derinti su 
esamomis ES finansinėmis priemonėmis 
arba ją galima naudoti šioms priemonėms 
papildyti, sustiprinti arba jų taikymui 
paspartinti.

Or. en

Pagrindimas

ESIF nebūtina išradinėti dviratį. Per pastaruosius porą metų pagal programas „Horizontas 
2020“ ir COSME įgyvendinta ir EIF šiuo metu įgyvendina keletą novatoriškų finansinių 
priemonių MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms paremti. Jų didinamasis poveikis 
svyruoja nuo 1:18 iki 1:28, o reikalavimus atitinkantis finansavimo poreikis du kartus 
didesnis už sumą, kurią galima skirti įgyvendinant šias priemones. Todėl dalis garantijos 
turėtų būti panaudota esamoms sėkmingoms priemonėms papildyti ir pagerinti.

Pakeitimas 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dėl dujų infrastruktūros projektų, ES 
garantija suteikiama tik tiems projektams 
ir operacijoms, kurie vykdomi tose dujų 
infrastruktūros sektorių dalyse, kuriose 
įgyvendinamos Direktyvos 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių nuostatos dėl atsiejimo, įskaitant 
tas valstybes nares, kuriose šiuo klausimu 
taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti energetinį saugumą, itin svarbu įgyvendinti trečiąjį teisės aktų dėl energetikos 
sektoriaus liberalizavimo rinkinį, ypač nuostatas susijusias su dujų rinka, taip pat užtikrinti, 
kad dujų gamybos ir tiekimo veiklos būtų atskirtos, o esami monopoliniai tinklai išskaidyti. 
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Dėl pastarosios patirties su tam tikrais ES nepriklausančių šalių operatoriais, siekiančiais 
išvengti atitikties ES teisės aktams ES teritorijoje, būtina griežčiau taikyti ir galbūt 
sugriežtinti taikytinas taisykles ES ir valstybių narių lygmenimis. Tai galima įgyvendinti 
nuostata, kad tik tie dujų infrastruktūros projektai, kurie vykdomi dujų infrastruktūros 
sektoriuose tose valstybėse narėse, kuriose įgyvendinamos veiksmingos nuosavybės atskyrimo 
priemonės, turi teisę į ES garantiją.

Pakeitimas 441
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Investicijos atitinka 2013 m. liepos 
23 d. EIB priimtas investavimo gaires ir 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 442
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Mažiausiai 35 proc. suteikiamos ES 
garantijos turi būti skirta paremti 
projektus, kurie atitinka 2a straipsnio 2 
dalies a ir e punktuose nurodytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 443
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\1053527LT.doc 71/112 PE551.908v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Be to, kad energijos vartojimo 
efektyvumą būtų galima vertinti kaip 
nepriklausomą energijos išteklių, ES 
garantija EIB finansavimo ir investavimo 
operacijoms gali būti suteikiama tik jeigu, 
kai tai yra techniškai įmanoma, energijos 
vartojimo efektyvumas ir paklausos 
valdymas vienodomis sąlygomis 
palyginami su gamybos pajėgumu kaip 
tokios pat konkurencijos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija, EIB ir valstybės narės 
užtikrina, kad visos investicijos, skiriamos 
remiant ESIF, būtų vykdomos 
atsižvelgiant į jų vietos ir regioninio 
lygmens poveikį pagal sektorių 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, taip pat didintų paklausą 
neturėdamos įtakos pasiūlai ir skatintų 
sinergiją bei veiksmingą ESIF ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų veiklos 
koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad šios 
investicijos padėtų siekti Sąjungos 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos ir mažinti nedarbą.

Or. en

Pakeitimas 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis

ES garantijos naudojimo tinkamumo 
kriterijai

1. Susitarime dėl ESIF turi būti numatyta, 
kad ESIF nediskriminuodamas rems 
projektus, kurie:

a) atitinka Sąjungos politiką;

b) prisideda prie ES konkurencingumo, 
ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų 
kūrimo;

b) yra perspektyvūs ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

c) užtikrina papildomumą;

d) maksimaliai padidina, kai įmanoma, 
privačiojo sektoriaus kapitalo sutelkimą.
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2. Be to, ESIF susitarime numatoma, kad 
ESIF turi remti projektus, kuriais 
siekiama bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:

a) plėtoti energetikos sektorių, visų pirma 
energetikos tinklų jungtis ir kitą 
infrastruktūrą, ir taip prisidėti prie 
energetinio saugumo;

b) plėtoti skaitmeninę ekonomiką ir 
visuomenę, visų pirma informacinių ir 
ryšių technologijų infrastruktūrą, ir taip 
prisidėti prie bendrosios skaitmeninės 
rinkos kūrimo;

c) plėtoti transporto infrastruktūrą;

d) skatinti mokslo pažangą, vykdyti 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir 
diegti inovacijas;

e) šviesti ir mokyti;

f) teikti finansinę paramą įmonėms, 
kuriose dirba ne daugiau kaip 3 000 
darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant 
novatoriškoms labai mažoms, mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantijos EIB suma yra 16 000 000 
000 EUR, iš kurių daugiausiai 2 500 000 
000 EUR gali būti skirta EIB 
finansavimui, kuris teikiamas EIF pagal 2
dalį. Nedarant poveikio 8 straipsnio 9 
daliai, agreguotos sumos, Sąjungos 
išmokamos EIB pagal garantiją, neviršija 
garantijos sumos.

1. ES garantijos EIB suma yra 16 000 000 
000 EUR, iš kurių:

– 500 000 000 EUR suma skiriama EIB 
finansavimui, kuris teikiamas su EIF 
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susijusiai Specialaus MVĮ fondo veiklai;

– ne mažesnė kaip 5 000 000 000 EUR 
suma skiriama EIB finansavimui, kuris 
teikiamas Specialiam energijos vartojimo 
efektyvumo fondui pagal 5 straipsnio 2a
dalį.

Or. en

Pakeitimas 448
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES garantijos EIB suma yra 16 000 000 
000 EUR, iš kurių daugiausiai 2 500 000 
000 EUR gali būti skirta EIB 
finansavimui, kuris teikiamas EIF pagal 2 
dalį. Nedarant poveikio 8 straipsnio 9 
daliai, agreguotos sumos, Sąjungos 
išmokamos EIB pagal garantiją, neviršija 
garantijos sumos.

1. ES garantijos EIB suma yra 16 000 000 
000 EUR, iš kurių ne mažiau kaip 
5 500 000 000 EUR skiriama EIB 
finansavimui, kuris teikiamas EIF pagal 2 
dalį. Nedarant poveikio 8 straipsnio 9 
daliai, agreguotos sumos, Sąjungos 
išmokamos EIB pagal garantiją, neviršija 
garantijos sumos.

Or. en

Pagrindimas

ESIF nebūtina išradinėti dviratį. Per pastaruosius porą metų pagal programas „Horizontas 
2020“ ir COSME įgyvendinta ir EIF šiuo metu įgyvendina keletą novatoriškų finansinių 
priemonių MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms paremti. Jų didinamasis poveikis 
svyruoja nuo 1:18 iki 1:28, o reikalavimus atitinkantis finansavimo poreikis du kartus 
didesnis už sumą, kurią galima skirti įgyvendinant šias priemones. Todėl dalis garantijos 
turėtų būti panaudota esamoms sėkmingoms priemonėms papildyti ir pagerinti.

Pakeitimas 449
Christian Ehler

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

Jeigu EIB teikia finansavimą EIF, kad šis 
galėtų vykdyti EIB finansavimo ir 
investavimo operacijas, ES garantija 
suteikiama kaip visapusiška garantija EIB 
finansavimui, su sąlyga, kad vienodą 
finansavimo sumą EIB teikia be ES 
garantijos. ES garantija padengiama suma 
neviršija 2 500 000 000 EUR.

Jeigu EIB teikia finansavimą ar garantijas
EIF, kad šis galėtų vykdyti EIB 
finansavimo ir investavimo operacijas, ES 
garantija suteikiama kaip visapusiška 
garantija EIB teikiamam finansavimui, su 
sąlyga, kad vienodą finansavimo ar 
garantijų sumą EIB teikia be ES 
garantijos. ES garantija padengiama suma 
yra ne mažesnė kaip 5 500 000 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

ESIF nebūtina išradinėti dviratį. Per pastaruosius porą metų pagal programas „Horizontas 
2020“ ir COSME įgyvendinta ir EIF šiuo metu įgyvendina keletą novatoriškų finansinių 
priemonių MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms paremti. Jų didinamasis poveikis 
svyruoja nuo 1:18 iki 1:28, o reikalavimus atitinkantis finansavimo poreikis du kartus 
didesnis už sumą, kurią galima skirti įgyvendinant šias priemones. Todėl dalis garantijos 
turėtų būti panaudota esamoms sėkmingoms priemonėms papildyti ir pagerinti.

Pakeitimas 450
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamas ES garantijų fondas (toliau –
garantijų fondas), iš kurio ES garantijos 
pareikalavimo atveju gali būti išmokėta
suma EIB.

1. Įsteigiamas ES garantijų fondas (toliau –
garantijų fondas), iš kurio ES garantijos 
pareikalavimo atveju išmokama suma EIB.

Or. en

Pakeitimas 451
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmokos iš Sąjungos bendrojo biudžeto, a) įnašai iš Sąjungos bendrojo biudžeto, 
kuriuos kasmet tvirtina biudžeto valdymo 
institucija per metinę biudžeto procedūrą 
ir kuriais pagal svarbą bus sutelktas:

i) visas biudžeto perteklius, kuris 
įtraukiamas į bendrą Europos Sąjungos 
biudžetą;

ii) nepaskirstyta lėšų marža, įskaitant 
bendrąją įmokų maržą;

iii) lankstumo priemonės lėšos, kaip 
nurodyta Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa, 
11 straipsnyje;

iv) esant būtinybei, daugiametės 
finansinės programos 1b išlaidų 
kategorijoje nurodytoms programoms 
skirtos lėšos;

v) esant būtinybei, daugiametės finansinės 
programos 2 išlaidų kategorijoje 
nurodytoms programoms skirtos lėšos;

vi) esant būtinybei, daugiametės 
finansinės programos 1a išlaidų 
kategorijoje nurodytoms programoms 
skirtos lėšos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laipsniškai finansuoti garantijų fondą, reikėtų pasinaudoti metine biudžeto 
procedūra. Tai darant, reikėtų, atsižvelgiant į perteklius ir maržas prieš esamų programų 
finansavimo sumažinimą, nustatyti lėšų panaudojimo iš skirtingų biudžeto eilučių eiliškumą, o 
paskirtos didesnės lėšos, kaip antai 1b ir 2 išlaidų kategorijose, turėtų būti naudojamos 
pirmiausia. Lėšos skirtos programoms 1a išlaidų kategorijoje turėtų būti imamos tik 
blogiausiu atveju.
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Pakeitimas 452
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet kokios kitos įmokos, kurias Sąjunga 
gauna pagal Susitarimą dėl ESIF.

d) bet kokie kiti įnašai, kuriuos Sąjunga 
gauna pagal Susitarimą dėl ESIF.

Or. en

Pakeitimas 453
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi įnašai, nukreipti iš esamų 1a 
išlaidų kategorijoje nurodytų programų, 
yra laikini, kol bus peržiūrėtas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013. Visi įnašai, nukreipti iš 
esamų programų Garantijų fondui 
finansuoti, turi būti vėl paskirti šioms 
programoms peržiūrint Sąjungos 
daugiametę finansinę programą.

Or. en

Pagrindimas

Lėšos skirtos programoms 1a išlaidų kategorijoje turėtų būti imamos tik blogiausiu atveju. 
Jeigu tai nutiktų, šie įnašai laikomi laikinais ir kompensuojami programoms, kai peržiūrima 
DFP.

Pakeitimas 454
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Garantijų fondui pagal 2 dalies c ir d 
punktus skiriamos lėšos sudaro vidaus 
asignuotąsias įplaukas pagal Reglamento 
(ES) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį.

3. Garantijų fondui pagal 2 dalies b, c ir d 
punktus skiriamos lėšos sudaro vidaus 
asignuotąsias įplaukas pagal Reglamento 
(ES) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 455
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalyje nurodytos garantijų fondui 
skiriamos lėšos naudojamos, kad būtų 
pasiektas tinkamas dydis, atitinkantis 
bendrus ES garantijos įsipareigojimus 
(toliau – tikslinė suma). Tikslinė suma 
sudaro 50 % bendrų Sąjungos garantijų 
įsipareigojimų.

2 dalyje nurodytos garantijų fondui 
skiriamos lėšos naudojamos, kad būtų 
pasiektas tinkamas dydis, atitinkantis 
bendrus ES garantijos įsipareigojimus 
(toliau – tikslinė suma). Tikslinė suma 
sudaro 30 % bendrų Sąjungos garantijų 
įsipareigojimų.

Or. fr

Pakeitimas 456
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinė suma iš pradžių sukaupiama 
palaipsniui mokant 2 dalies a punkte 
nurodytus išteklius. Jeigu per pradinio 
garantijų fondo sudarymo laikotarpį 
pareikalaujama garantijos, 2 dalies b, c ir d 
punktuose nurodytos garantijų fondui 

Tikslinė suma iš pradžių sukaupiama 
palaipsniui pervedant 2 dalies a punkte 
nurodytus išteklius. Jeigu per pradinio 
garantijų fondo sudarymo laikotarpį 
pareikalaujama garantijos, 2 dalies b, c ir d 
punktuose nurodytos garantijų fondui 
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skiriamos lėšos taip pat naudojamos, kad 
būtų pasiekta tikslinė suma, lygi 
pareikalautos garantijos dydžiui.

skiriamos lėšos taip pat naudojamos, kad 
būtų pasiekta tikslinė suma, lygi 
pareikalautos garantijos dydžiui.

Or. en

Pakeitimas 457
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nedarant poveikio 5 dalies nuostatų 
taikymui, tikslinė suma pasiekiama 
palaipsniui skiriant biudžeto 
įsipareigojimų asignavimus garantijų 
fondui pagal sprendimą, priimamą per 
metinę biudžeto procedūrą, deramai 
atsižvelgiant į visas turimas priemones 
pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1311/2013, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, ypač jo 11, 13 ir 14 
straipsnius. Prireikus, turi būti numatyta 
galimybė perkelti lėšas iš 2 išlaidų 
kategorijos.

Or. en

Pakeitimas 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dėl 2 dalies a punkte nurodytų įmokų 
iš Sąjungos bendrojo biudžeto, lėšos 1B
išlaidų kategorijoje (Ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda) neperskirstomos.
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Or. en

Pakeitimas 459
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Blogiausiu atveju galima numatyti 
galimybę – visapusiškai laikantis 2013 m. 
gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo 
17 ir 18 punktų – perskirstyti lėšas iš 
daugiamečių programų 1A išlaidų 
kategorijoje. Šis sprendimas užtikrina, 
kad švietimui, kultūrai, fundamentiniams 
tyrimams ir mokslinių tyrimų 
bendradarbiavimo programoms skiriamos 
lėšos būtų išlaikytos bent tokio lygio, dėl 
kokio sutarta 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje.

Or. en

Pakeitimas 460
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir vėliau 
kiekvienais metais Komisija peržiūri 
garantijų fondo dydžio tinkamumą 
atsižvelgdama į bet kokį išteklių 
sumažėjimą dėl garantijos panaudojimo ir 
į EIB pagal 10 straipsnio 3 dalį pateiktą 
vertinimą.

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 461
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. n metais patikslinus tikslinę sumą arba
įvertinus garantijų fondo dydžio
tinkamumą atsižvelgiant į 6 dalyje
numatytą peržiūrą:

7. Įvertinus garantijų fondo lygio
tinkamumą atsižvelgiant į 10 straipsnyje
numatytą ataskaitą:

Or. en

Pakeitimas 462
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet koks perviršis pervedamas atliekant 
vieną operaciją į n+1 metų Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukų 
suvestinės specialią eilutę,

a) bet koks perviršis pervedamas atliekant 
vieną operaciją į n+1 metų Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukų 
suvestinės specialią eilutę ir perskirstomas 
2 dalies a punkte nurodytoms biudžeto 
eilutėms,

Or. en

Pakeitimas 463
Anne Sander
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet koks perviršis pervedamas atliekant 
vieną operaciją į n+1 metų Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukų 
suvestinės specialią eilutę,

a) bet koks garantijų fondo perviršis pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį sudaro
vidaus asignuotąsias įplaukas bet kuriose 
eilutėse, kurios galėjo būti panaudotos 
kaip lėšų perskirstymo į ESIF garantijų 
fondą šaltinis,

Or. fr

Pakeitimas 464
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bet koks garantijų fondo perviršis 
pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį sudaro 
vidaus asignuotąsias įplaukas bet kuriose 
eilutėse, kurios galėjo būti panaudotos 
kaip lėšų perskirstymo į ESIF garantijų 
fondą šaltinis,

Or. en

Pakeitimas 465
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Nuo 2019 m. sausio 1 d., jeigu dėl 
garantijos pareikalavimo atvejų garantijų 
fondo dydis sumažėja žemiau 50 % 

8. Nuo 2019 m. sausio 1 d., jeigu dėl 
garantijos pareikalavimo atvejų garantijų 
fondo dydis sumažėja žemiau 30 % 
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tikslinės sumos, Komisija pateikia ataskaitą 
apie išimtines priemones, kurių gali 
prireikti fondui papildyti.

tikslinės sumos, Komisija pateikia ataskaitą 
apie išimtines priemones, kurių gali 
prireikti fondui papildyti.

Or. fr

Pakeitimas 466
Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pareikalavus ES garantijos, garantijų 
fondui pagal 2 dalies b, c ir d punktus 
skiriamos lėšos, viršijančios tikslinę sumą,
naudojamos ES garantijos sumai atkurti iki 
jos pradinio dydžio.

9. Pareikalavus ES garantijos, garantijų 
fondui pagal 2 dalies b, c ir d punktus 
skiriamos lėšos naudojamos ES garantijos 
sumai atkurti iki jos tikslinio dydžio. Bet 
koks likęs atlyginimas pagal Reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 
straipsnio 4 dalį sudaro vidaus 
asignuotąsias įplaukas bet kuriose 
eilutėse, kurios galėjo būti panaudotos 
kaip lėšų perskirstymo į ESIF garantijų 
fondą šaltinis.

Or. fr

Pakeitimas 467
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pareikalavus ES garantijos, garantijų 
fondui pagal 2 dalies b, c ir d punktus 
skiriamos lėšos, viršijančios tikslinę sumą,
naudojamos ES garantijos sumai atkurti iki 
jos pradinio dydžio.

9. Pareikalavus ES garantijos, garantijų 
fondui pagal 2 dalies b, c ir d punktus 
skiriamos lėšos naudojamos ES garantijos 
sumai atkurti iki jos tikslinio dydžio. Bet 
koks likęs atlyginimas pagal Reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 
straipsnio 4 dalį sudaro vidaus 
asignuotąsias įplaukas bet kuriose 
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eilutėse, kurios galėjo būti panaudotos 
kaip lėšų perskirstymo į ESIF garantijų 
fondą šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtamųjų lėšų ir įplaukų perviršį, viršijantį ES garantijos tikslinę sumą, reikėtų grąžinti į 
Sąjungos bendrąjį biudžetą ir perskirstyti toms biudžeto eilutėms, iš kurių iš pradžių buvo 
paimtos lėšos garantijų fondui.

Pakeitimas 468
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hr

Pakeitimas 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, skatina sukurti skaidrią Sąjungoje 
vykdomų ir galimų būsimų investicinių 
projektų bazę. Bazė nedaro poveikio 

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

galutiniams projektams, kurie atrinkti 
paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 dalį, bet 
iš jos duomenų turėtų būti matyti, ar 
pasiūlyti projektai atitinka ES garantijų 
fondo reikalavimus, vadovaujantis 5 
straipsnyje nustatytais tikslais ir 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija ir EIB, remiami valstybių 
narių, sudaro sąlygas sukurti skaidrią 
Sąjungoje vykdomų ir galimų būsimų 
investicinių projektų bazę. Bazė nedaro 
poveikio galutiniams projektams, kurie 
atrinkti paramai teikti pagal 3 straipsnio 5 
dalį. Nustatant investicinio projekto 
atrankos kriterijus, atsižvelgiama į jo 
pridėtinę vertę ekonominio ir socialinio 
tvarumo požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ir EIB parengia, atnaujina ir 
reguliariai, struktūrizuotai ir skaidriai
skelbia informaciją apie vykdomas ir 
būsimas investicijas, kuriomis reikšmingai 
padedama siekti ES politikos tikslų, t. y., 
Europos energetikos ir aplinkosaugos 
sričių 2020 m., 2030 m. ir 2050 m. tikslų, 
kuriais siekiama pagreitinti perėjimą prie 
bendros mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų žiedinės ekonomikos.

Or. it
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Pakeitimas 474
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hr

Pakeitimas 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės parengia, atnaujina ir 
reguliariai bei struktūrizuotai skelbia 
informaciją apie vykdomus ir būsimus 
investicinius projektus savo teritorijoje. 
Šiuo tikslu valstybės narės raginamos 
nacionaliniu lygmeniu steigti strateginių 
investicijų agentūras, kurios būtų 
atsakingos už ilgalaikių investicijų 
nustatymą, planavimą ir suskirstymą 
pagal svarbą, sutelkdamos viešus ir 
privačius partnerius, kad būtų skatinamas 
darnus vystymasis.

Or. fr

Pakeitimas 476
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 478
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 479
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų vertinimas operacijos, sektoriaus, 
šalies ir regioniniu lygmenimis, taip pat jų 
atitiktis šiam reglamentui, kartu su EIB 
finansavimo ir investavimo operacijų 
paskirstymo pagal 5 straipsnio 2 dalyje
nustatytus tikslus įvertinimu;

a) EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų vertinimas operacijos, sektoriaus, 
šalies ir regioniniu lygmenimis, taip pat jų 
atitiktis šiam reglamentui, visų pirma 
papildomumo principui, kartu su EIB 
finansavimo ir investavimo operacijų 
paskirstymo pagal 2a straipsnyje
nustatytus tikslus įvertinimu;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamo tikrinimo 
lygį, ataskaitų teikimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti sklandų ESIF įgyvendinimą.

Pakeitimas 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ekonominės ir visuomeninės pridėtinės 
vertės, privačiojo sektoriaus išteklių 
sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti ir 
faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis – tai 
apima poveikį į ateitį orientuotų, tvarių ir 
vietinių darbo vietų kūrimui, tvariai 
ekonomikos pertvarkai ir perėjimui prie 
nuo iškastinio kuro nepriklausomos ES 
ekonomikos, ekosistemų platformos 
išsaugojimui ir gyvybingumo didinimui, 
ES priklausomybės nuo energijos ir 
gamtos išteklių mažinimui ir Sąjungos 
ekonomikos konkurencingumo ir 
inovacijų potencialo didinimui;

Or. en

Pakeitimas 481
Renato Soru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ekonominės ir visuomeninės pridėtinės 
vertės, privačiojo sektoriaus išteklių 
sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti EIB 
finansavimo ir investavimo operacijų 
agreguoti įgyvendinimo duomenys, 
rezultatai ir poveikis – tai apima poveikį į 
ateitį orientuotų, tvarių ir kokybiškų 
darbo vietų kūrimui, dėl naujų investicijų 
gerėjantiems skaitmeninės darbotvarkės 
įgyvendinimo rezultatams, Sąjungos 
ekonomikos konkurencingumo ir 
inovacijų potencialo didinimui;

Or. en
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Pakeitimas 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis – tai 
apima poveikį darbo vietų kūrimui ir 
augimui, ypač mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 483
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis; be to, 
atliekant šį vertinimą, vertinama, ar EFIS 
teikia pirmenybę investicijoms, kuriomis 
užtikrinama augimo galimybė ir 
suteikiama galimybė gauti investicijų
grąžą, ar užtikrina, kad investicijos, esant 
didesnei rizikai, taip pat duotų didesnę 
investicijų grąžą ir padėtų diegti 
inovacijas bei pirmauti naujose rinkose. 
Taip pat vertinama, ar investicijų 
finansavimas nėra nukreiptas politiniams 
projektams ir ar jis nenaudojamas
viešosioms išlaidoms padengti;

Or. en
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Pakeitimas 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus 
išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti 
ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis, ir 
vertinimas pagal projekto lygmenį, jei 
leidžiama atskleisti duomenis;

Or. en

Pakeitimas 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 486
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įnašo įgyvendinant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją, taip pat derėjimo su kitomis 
Sąjungos politikos kryptimis ir 
priemonėmis ir poveikio ekonominei, 
socialinei ir teritorinei sanglaudai 
vertinimas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamo tikrinimo 
lygį, ataskaitų teikimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti sklandų ESIF įgyvendinimą.

Pakeitimas 487
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų kokybės vertinimas;

d) EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų kokybės ir veiksmingumo
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 488
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad Komisija galėtų vykdyti rizikos, 
kuriai suteikiama ES garantija, apskaitą ir 
rengti ataskaitas, taip pat garantijų fondo 
valdymo tikslais, EIB, kai tinkama, 

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

bendradarbiaudamas su EIF, Komisijai, 
Europos Parlamentui ir Tarybai kas 
pusmetį teikia:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamo tikrinimo 
lygį, ataskaitų teikimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti sklandų ESIF įgyvendinimą.

Pakeitimas 489
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamo tikrinimo 
lygį, ataskaitų teikimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti sklandų ESIF įgyvendinimą.

Pakeitimas 490
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) EIB ir EIF rizikos įvertinimą ir a) EIB ir EIF rizikos įvertinimą ir 
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informaciją apie EIB finansavimo ir 
investavimo operacijų reitingus;

informaciją apie EIB finansavimo ir 
investavimo operacijų pagal šį reglamentą
reitingus;

Or. en

Pakeitimas 491
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informaciją apie neįvykdytus finansinius 
įsipareigojimus ES atžvilgiu, susijusius su 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijoms suteiktomis garantijomis, 
suskirstytą pagal atskiras operacijas;

b) informaciją apie neįvykdytus finansinius 
įsipareigojimus ES atžvilgiu, susijusius su 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijoms pagal šį reglamentą
suteiktomis garantijomis, suskirstytą pagal 
atskiras operacijas;

Or. en

Pakeitimas 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vykdomasis direktorius kas šešis 
mėnesius atvyksta į Europos Parlamento 
klausymą dėl ESIF veiklos rezultatų ir 
praneša apie Investicijų komiteto priimtus 
sprendimus.

Or. es

Pakeitimas 493
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vykdomasis direktorius kasmet
dalyvauja Europos Parlamento klausyme 
dėl ESIF veiklos rezultatų.

Or. it

Pakeitimas 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kas ketvirtį arba specialiu prašymu, 
vykdomasis direktorius dalyvauja Europos 
Parlamento klausyme dėl ESIF veiklos 
rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 495
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis

Pranešimo apie piktnaudžiavimą 
mechanizmas

1. Sukurtas pranešimo apie 
piktnaudžiavimą mechanizmas.

2. Šis mechanizmas sudaro sąlygas 
atitinkamiems vietos subjektams 
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(darbuotojų atstovams, vietos įstaigoms ir 
kt.) pranešti apie bet kokį veiksmą, 
leidžiantį manyti, kad ESIF panaudojimas 
neatitinka šiame reglamente nustatytų 
kriterijų arba kad tokia investicija nėra 
ilgalaikė (savaimingumo efektas).

3. Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas ir Regionų komitetas 
atitinkamai turi pripažinti darbuotojų 
atstovų ir vietos įstaigų pranešimus. 
Atlikus tyrimą, šie komitetai gautą 
informaciją pateikia Komisijai ir EIB.

Or. fr

Pakeitimas 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 498
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti skaidrumą ir tinkamą teisės aktų leidėjo atliekamo tikrinimo 
lygį, vertinimas ir ataskaitų teikimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti sklandų ESIF 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Iki 2018 m. birželio 30 d., paskui dvejus 
metus ir iki 6 mėnesių nuo susitarimo dėl 
ESIF nutraukimo datos:

Or. en

Pakeitimas 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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



PE551.908v01-00 100/112 AM\1053527LT.doc

LT

trejus metus:

Or. es

Pakeitimas 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) be to, Komisija paskelbia Investicijų 
komiteto atrenkant ir atmetant siūlomus 
projektus taikomų kriterijų vertinimo 
ataskaitą.

Or. es

Pakeitimas 504
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalies b punkte nurodytoje 
ataskaitoje Komisija išnagrinėja ESIF 
indėlį į pirmaujančių nedidelių 
novatoriškų įmonių pažangą įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją, ESIF 
suderinamumą su kitomis Sąjungos 
politikos kryptimis ir priemonėmis, taip 
pat ESIF operacijų poveikį ekonominei, 
socialinei ir teritorinei sanglaudai ir 
nedarbo mažėjimui;

Or. en
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Pakeitimas 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos 
dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų.

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl 
galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų ir kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 506
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos 
dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų.

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl 
galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis pagal šį reglamentą, ir kaip 
jomis padedama siekti 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų bendrųjų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos 
dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų.

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl 
galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5a straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų ir 
kitų tinkamumu kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos 
dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų.

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl 
galimybės susipažinti su dokumentais ir 
informacija, EIB savo svetainėje viešai 
paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų ir kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos 
dėl galimybės susipažinti su dokumentais 
ir informacija, EIB savo svetainėje viešai 

EIB savo interneto svetainėje pateikia 
visuomenei informaciją apie 
finansuojamus projektus, siekiant 
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paskelbia informaciją, susijusią su visomis 
EIB finansavimo ir investavimo 
operacijomis, ir kaip jomis padedama siekti 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų.

užtikrinti visuomenės konsultavimą 
vadovaujantis ekonominio, 
aplinkosauginio ir socialinio tvarumo 
principais. Apie patvirtintus projektus EIB 
savo svetainėje viešai paskelbia 
informaciją, susijusią su visomis EIB 
finansavimo ir investavimo operacijomis, ir 
kaip jomis padedama siekti 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytų bendrųjų tikslų.

Or. it

Pakeitimas 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIB savo interneto svetainėje skelbia 
išsamią informaciją apie Investicijų 
komiteto sprendimus, susijusius su 
atrinktais projektais, kurie bus 
finansuojami pagal planą, taip pat 
siūlomų projektų atmetimo motyvus.

Or. es

Pakeitimas 511
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIB nedelsdamas praneša OLAF ir 
suteikia jam būtiną informaciją, jeigu bet 
kuriame operacijų, kurioms suteikiama ES 
garantija, rengimo, įgyvendinimo ar 
užbaigimo etape turi pagrindų įtarti galimą 
sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar 

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

pinigų plovimo ar kitos neteisėtos veiklos, 
kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams 
interesams, atvejį.

Or. en

Pakeitimas 512
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas savo finansavimo ir 
investavimo operacijas EIB neremia jokios 
veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų 
tikslų, įskaitant pinigų plovimą, terorizmo 
finansavimą, mokestinį sukčiavimą ir 
mokesčių slėpimą, korupciją ar 
sukčiavimą, kenkiantį Sąjungos 
finansiniams interesams. Visų pirma EIB 
nedalyvauja jokiose finansavimo ar 
investavimo operacijose, kurios vykdomos 
per subjektą, esantį 
nebendradarbiaujančioje šalyje ar 
teritorijoje, laikydamasis savo politikos dėl 
mažai reglamentuojamų ar 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, 
remiantis Sąjungos, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
ar Finansinių veiksmų darbo grupės 
politika.

1. Vykdydamas finansavimo ir investavimo 
operacijas pagal šį reglamentą, EIB 
neremia jokios veiklos, kuri vykdoma 
siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant pinigų 
plovimą, terorizmo finansavimą, mokestinį 
sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją 
ar sukčiavimą, kenkiantį Sąjungos 
finansiniams interesams. Visų pirma EIB 
nedalyvauja jokiose finansavimo ar 
investavimo operacijose, kurios vykdomos 
per subjektą, esantį 
nebendradarbiaujančioje šalyje ar 
teritorijoje, laikydamasis savo politikos dėl 
mažai reglamentuojamų ar 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, 
remiantis Sąjungos, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
ar Finansinių veiksmų darbo grupės 
politika.

Or. en

Pakeitimas 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

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

1a. Vykdydamas savo finansavimo ir 
investicijų operacijas, EIB neremia 
veiklos, kuri trukdo Sąjungai siekti tvarios 
pažangos; todėl EIB nedalyvauja jokiuose 
projektuose, pagal kuriuos susisaistoma 
su technologijomis, gamybos procesais ar 
infrastruktūra, kuriems kyla rizika, kad jų 
galimybės bus išsemtos, nes jie neatitinka 
2020, 2030 ir 2050 m. ES energetikos ir 
klimato tikslų.

Or. en

Pakeitimas 514
Renato Soru

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdydamas savo finansavimo ir 
investicijų operacijas, EIB neremia 
veiklos, kuri trukdo Sąjungai siekti 
tvarios, ekonominės, mokslinės ir 
socialinės pažangos; todėl EIB 
nedalyvauja jokiuose projektuose, pagal 
kuriuos susisaistoma su technologijomis, 
gamybos procesais ar infrastruktūra, 
kuriems kyla rizika, kad jų galimybės bus 
išsemtos, nes jie neatitinka 2020, 2030 ir 
2050 m. ES skaitmeninių energetikos ir 
klimato tikslų.

Or. en

Pakeitimas 515
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdydamas finansavimo ir investavimo 
operacijas, EIB taiko Sąjungos teisėje dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 
finansavimui nustatytus principus ir 
standartus, įskaitant reikalavimą 
atitinkamais atvejais imtis pagrįstų 
priemonių siekiant nustatyti tikrųjų 
savininkų tapatybę.

2. Vykdydamas finansavimo ir investavimo 
operacijas pagal šį reglamentą, EIB taiko 
Sąjungos teisėje dėl finansų sistemos 
apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
plovimui ir teroristų finansavimui 
nustatytus principus ir standartus, įskaitant 
reikalavimą atitinkamais atvejais imtis 
pagrįstų priemonių siekiant nustatyti 
tikrųjų savininkų tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 516
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal 1 straipsnio 2 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas vienu mėnesiu.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotąjį aktą, kuriame išdėstytas susitarimas dėl ESIF, reikėtų priimti skubos tvarka, todėl 
laikas, per kurį Parlamentas ir Taryba turi pateikti savo atsakymą, sutrumpintas iki mėnesio.
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Pakeitimas 517
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 518
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Programos „Horizontas 2020“biudžetas neturėtų būti sumažintas, kad būtų galima finansuoti 
ES garantijų fondą.

Pakeitimas 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 521
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 1316/2013 
pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 5 
straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. 2014–2020 m. finansinis paketas 
EITP įgyvendinimui yra 29 942 259 000 
EUR(*) dabartinėmis kainomis. Ta suma 
paskirstoma taip:

a) transporto sektorius: 23 550 582 
000 EUR, iš kurių 11 305 500 000 EUR 
pervedama iš Sanglaudos fondo ir turi 
būti panaudoti pagal šį reglamentą tik 
valstybėse narėse, atitinkančiose 
finansavimo iš Sanglaudos fondo 
reikalavimus;

b) telekomunikacijų sektorius: 
1 041 602 000 EUR;
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c) energetikos sektorius: 5 350 075 
000 EUR.

Šiomis sumomis nedaromas poveikis 
Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 
1311/2013(*) numatytam lankstumo 
mechanizmo taikymui.

(*) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa (OL L 347, 
2013 12 20, p. 884).

Or. en

Pagrindimas

Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) biudžetas neturėtų būti sumažintas, kad būtų 
galima finansuoti ES garantijų fondą.

Pakeitimas 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 1316/2013 
pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 5 
straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. 2014–2020 m. finansinis paketas 
EITP įgyvendinimui yra 29 942 259 000 
EUR(*) dabartinėmis kainomis. Ta suma 
paskirstoma taip:

a) transporto sektorius: 23 550 582 
000 EUR, iš kurių 11 305 500 000 EUR 
pervedama iš Sanglaudos fondo ir turi 
būti panaudoti pagal šį reglamentą tik 
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valstybėse narėse, atitinkančiose 
finansavimo iš Sanglaudos fondo 
reikalavimus;

b) telekomunikacijų sektorius: 
1 041 602 000 EUR;

c) energetikos sektorius: 5 350 075 
000 EUR.

Šiomis sumomis nedaromas poveikis 
Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 
1311/2013(*) numatytam lankstumo 
mechanizmo taikymui.

(*) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa (OL L 347, 
2013 12 20, p. 884).

Or. en

Pakeitimas 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 daliniai 
pakeitimai 

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 5 
straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. 2014–2020 m. finansinis paketas EITP 
įgyvendinimui yra 29 942 259 000 EUR(*) 
dabartinėmis kainomis. Ta suma 
paskirstoma taip:

a) transporto sektorius: 
23 550 582 000 EUR, iš kurių 
11 305 500 000 EUR pervedama iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
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pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, 
atitinkančiose finansavimo iš Sanglaudos 
fondo reikalavimus;

b) telekomunikacijų sektorius: 
1 041 602 000 EUR;

c) energetikos sektorius: 
5 350 075 000 EUR.

Tomis sumomis nedaromas poveikis 
Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013(*) numatyto lankstumo 
mechanizmo taikymui.

2013 m. gruodžio 1311 L. Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2/2013, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (OL L 
347, 2013 20 12, p. 884).

Or. it

Pakeitimas 524
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 
pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 5 
straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. 2014–2020 m. finansinis paketas EITP 
įgyvendinimui yra 29 942 259 000 EUR(*) 
dabartinėmis kainomis. Ta suma 
paskirstoma taip:

a) transporto sektorius: 23 550 582 
000 EUR, iš kurių 11 305 500 000 EUR 
pervedama iš Sanglaudos fondo ir turi 
būti panaudoti pagal šį reglamentą tik 
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valstybėse narėse, atitinkančiose 
finansavimo iš Sanglaudos fondo 
reikalavimus;

b) telekomunikacijų sektorius: 
1 041 602 000 EUR;

c) energetikos sektorius: 5 350 075 000 
EUR.

Šiomis sumomis nedaromas poveikis 
Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 
1311/2013(*) numatytam lankstumo 
mechanizmo taikymui.

(*) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa (OL L 347, 2013 12 
20, p. 884).

Or. en

Pakeitimas 525
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina tas operacijas ir, jeigu jos 
atitinka 5 straipsnyje ir Susitarime dėl 
ESIF išdėstytus esminius reikalavimus, 
nusprendžia, kad joms taikoma ES 
garantija.

Komisija įvertina tas operacijas ir, jeigu jos 
atitinka šio reglamento 2 ir 5 straipsniuose
išdėstytus esminius reikalavimus, 
nusprendžia, kad joms taikoma ES 
garantija.

Or. en


