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Pakeitimas 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir 
nukreipiamos gyvybingiems investiciniams 
projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pažymi, kad papildomų investicijų 
efektyvumas priklauso nuo šalies 
ekonomikos konkurencingumo ir 
veiksmingumo bei investuotojų 
pasitikėjimo šalies viešųjų finansų 
tvarumu, todėl mano, kad šalis turėtų 
teisę gauti lėšų iš Europos strateginių 
investicijų fondo tik tuo atveju, jei 
vertindama valstybių narių biudžeto planų 
projektus Komisija mano, kad:

i. šalis laikosi Stabilumo ir augimo pakto 
arba perviršinio deficito procedūros 
rekomendacijų; ir

ii. šalis padarė pakankamą pažangą 
įgyvendindama jai skirtas 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 530
Cora van Nieuwenhuizen
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) sprendimus dėl ESIF paramos 
naudojimo infrastruktūros ir dideliems 
vidutinės kapitalizacijos projektams turėtų 
priimti Investicijų komitetas. Investicijų 
komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi 
ekspertai, gerai išmanantys investicinių 
projektų sritis ir jose turintys patirties.  
Investicijų komitetas vykdo savo 
įsipareigojimus visiškai nepriklausomai ir 
pagal šiame reglamente nustatytus 
kriterijus, nes tai yra labai svarbu siekiant 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
pasitikėjimą investicijų planu ir jų 
dalyvavimą. Investicijų komitetas 
nepriima jokių trečiųjų subjektų 
nurodymų dėl atskirų projektų, 
finansuotinų iš ESIF, atrankos, jis yra
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vidutinės kapitalizacijos įmonėmis; atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, kuri 
prižiūri, kaip siekiama ESIF tikslų. Kad 
būtų veiksmingai naudojamasi EIF 
patirtimi, ESIF remia Europos investicijų 
fondui teikiamą finansavimą, kad fondas 
galėtų vykdyti atskirus projektus, susijusius 
su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir 
mažomis vidutinės kapitalizacijos 
įmonėmis; 

Or. en

Pakeitimas 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekdama užtikrinti, kad 
finansuojami projektai būtų sėkmingai ir 
laiku kuriami, ir taip padidinti jų 
veiksmingumą kuriant darbo vietas ir 
skatinant ekonomikos augimą, Komisija 
parengia Europos krizės ir atsigavimo po 
krizės reglamentą, pagal kurį iš ESIF 
finansuojamiems infrastruktūros 
projektams turėtų būti laikinai netaikomi 
dabartiniai ES teisės aktai, dėl kurių 
projektus vėluojama įgyvendinti dėl 
administracinių procedūrų, daugiausia 
susijusių su apeliacinėmis procedūromis 
ir ataskaitų dėl galiojančių teisės aktų 
laikymosi teikimu. Šis Europos krizės ir 
atsigavimo po krizės reglamentas turėtų 
padėti sutrumpinti administracines 
procedūras, kad jos atitiktų dabartinius su 
skuba susijusius ekonominės padėties 
Europoje reikalavimus. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl Europos krizės ir 
atsigavimo po krizės reglamento ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento 
priėmimo;

Or. en
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Pakeitimas 532
Cora van Nieuwenhuizen
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos bendrajai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programai „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1291/2013, ir Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei, nustatytai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1316/20133, skirtos lėšos. ESIF 
nekartoja šiomis programomis siekiamų 
tikslų. Tačiau tikimasi, kad sumažinus abi 
programas siekiant finansuoti garantijų 
fondą, bus užtikrintos didesnės 
investicijos tam tikrose srityse, kurioms 
atitinkamai taikomos šios programos, nei 
įmanoma pagal esamas programas. ESIF 
turėtų galėti panaudoti ES garantijos 
svertą ir labiau padidinti finansinį poveikį 
tose mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, inovacijų ir transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos 
infrastruktūros srityse, nei būtų įmanoma, 
jeigu ištekliai būtų naudojami teikiant 
dotacijas pagal planuojamą programą 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. Todėl 
tikslinga perskirti dalį šiuo metu toms 
programoms numatyto finansavimo ESIF 
naudai;

(29) kad būtų iš dalies finansuojamas 
įnašas iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos skirtingų Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų skirtos lėšos, 
numatytos pagal 2013 m. gruodžio 17 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos 
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo 
plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 
žuvininkystės fondui taikytinos bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006;

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

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

Pagrindimas

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Pakeitimas 533
Cora van Nieuwenhuizen
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Kad būtų iš dalies finansuojamas įnašas 
iš Sąjungos biudžeto, turėtų būti 
sumažintos skirtingų Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų skirtos 
lėšos, numatytos pagal 2013 m. gruodžio 
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos 
bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 
taikytinos bendrosios nuostatos ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006.

Or. en
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Pagrindimas

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Pakeitimas 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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.

Šios peržiūros rezultatai jokiu būdu negali 
daryti tolesnio poveikio programos 
„Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
biudžetams.

Or. en

Pakeitimas 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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 % 
tikslinės sumos, Komisija pateikia ataskaitą 

8. Nuo 2019 m. sausio 1 d., jeigu dėl 
garantijos pareikalavimo atvejų garantijų 
fondo dydis sumažėja žemiau 50 % 
tikslinės sumos, Komisija pateikia ataskaitą 
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apie išimtines priemones, kurių gali 
prireikti fondui papildyti.

apie išimtines priemones, kurių gali 
prireikti fondui papildyti.

Jei parengiama tokia ataskaita, jos 
turinys jokiu būdu negali daryti tolesnio 
poveikio programos „Horizontas 2020“ ir 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
biudžetams.

Or. en

Pakeitimas 536
Patrizia Toia
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 bendrąją rinką ir jos
infrastruktūrą, ypač atsižvelgiant į visus jos 
skaitmeninius ir IT komponentus, 
įskaitant transporto infrastruktūrą, visų 
pirma pramonės centruose, energetikos 
infrastruktūrą, visų pirma energetikos 
tinklų jungtis, vandens infrastruktūrą ir 
skaitmeninę infrastruktūrą siekiant kuo 
labiau sumažinti miesto ir kaimo atotrūkį;

Or. en


