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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanginė dalis

Jau daugelį metų įtakingi politinio ir akademinio pasaulio bei pilietinės visuomenės asmenys 
ragina skatinti investicijas ES, kad būtų panaikintas dėl ekonominės ir finansų krizės 
susidaręs investicijų trūkumas. Dėl šio investicijų trūkumo susidarė nuolatinio ciklinio išlaidų 
mažėjimo tendencija, padidėjo nedarbas ir buvo prarastas tikėjimas pažanga ateityje. Todėl 
Komisijos pasiūlymas dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) turėtų būti palankiai 
vertinamas. 

Naujos paskatos didinti investicijas –investicijos bus remiamos ES garantijomis – gali vėl 
atkurti investuotojų, valdžios institucijų ir pramonės sektoriaus tikėjimą augimu ateityje. 
Pritraukęs naujų investicijų ESIF gali tapti naujo investavimo ciklo, kuriančio naujas darbo 
vietas ir galimybes, pagrindiniu veiksniu. Šios naujos investicijos reikalingos ne tik ES 
ekonomikai atkurti, bet ir jai pertvarkyti į atsparią, novatorišką, įtraukią, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų žiedinę ekonomiką. 

Užuot ėjus senu keliu ir investavus į paprasto objektų pakeitimo ir priežiūros projektus, reikia 
investuoti į tikros pertvarkos projektus, paslaugas ir infrastruktūrą, kurie gali padėti išspręsti 
kylančias naujas problemas, keliančias pavojų klestėjimui ir gerovei. Šios problemos, be kita 
ko, yra konkurencingumo praradimas, pavojinga klimato kaita, priklausomybė nuo negausių 
ypatingos svarbos gamtinių išteklių už Sąjungos ribų ir su tuo susijęs energijos ir išteklių 
kainų svyravimas ir nenuspėjamumas.

ES, siekdama spręsti šias problemas, suformavo plataus užmojo užimtumo, inovacijų, 
švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos sričių politiką. Strategija „Europa 2020“ 
buvo suformuluota kaip šio dešimtmečio ES augimo strategija, kurios tikslas – tapti pažangia, 
tvaria ir įtraukia ekonomika. „20-20-20“ klimato kaitos ir energetikos strategijoje, Komisijos 
energetikos veiksmų plane iki 2050 m., 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje ir 2014 m 
spalio 28 d Tarybos išvadose dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo po 
2020 m. raginama pereiti prie nuo iškastinio kuro nepriklausančios ir labiau žiedinės 
ekonomikos ir iš tiesų pertvarkyti transporto ir energetikos sektorius. Neseniai pradėtoje 
vykdyti Energetikos sąjungos strategijoje daugiausia dėmesio skiriama labiau sujungtai 
energijos rinkai, kuri būtų pajėgi integruoti vis didesnius atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
kiekius ir juos paskirstyti, ir pabrėžiama energijos vartojimo efektyvumo, kaip savaiminio 
energijos šaltinio, svarba. Programa „Horizontas 2020“ buvo parengta kaip didžiausia kada 
nors vykdyta ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, teikianti daug vilčių, kad bus 
skatinamos inovacijos ir laboratorijose generuojamos geros idėjos perduotos rinkai. Programa 
„Horizontas 2020“tiesiogiai susiejami moksliniai tyrimai ir inovacijos ir taip siekiama 
užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulyje, daugiausia dėmesio skiriant pažangiam 
mokslui, pirmavimui pramonės srityje ir visuomenės uždavinių sprendimui. 

Esame itin suinteresuoti, kad ESIF sustiprintų ir padėtų įgyvendinti šių krypčių politiką, 
sutelkiant dėmesį į pertvarkos investicijas, reikalingas siekiant užtikrinti tvarią ir mažo anglies 
dioksido kiekio transporto infrastruktūrą, skaitmeninę ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, 
atsinaujinančiųjų išteklių energetiką, energijos vartojimo efektyvumą ir energijos saugojimą ir 
siekiant pateikti rinkai novatoriškus produktus, paslaugas ir technologijas. 
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Tuo pat metu turėtų būti vengiama silpninti Sąjungos politiką ir neatitaisomai sumažinti lėšas, 
padedančias pasiekti šiuos ambicingus tikslus, arba remti neoptimalias investicijas ar 
investicijas, kurioms iškyla didelė rizika, kad dar iki projekto gyvavimo ciklo pabaigos 
galimybės bus išsemtos (projektas bus nesuderinamas su ilgalaikiais tikslais).

Todėl pranešėja teikia siūlomo reglamento pakeitimus, kuriais siekiama: 

1. sukurti ES garantijų fondo finansavimo alternatyvą, kad būtų išsaugotos pagal 
programą „Horizon 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) turimos lėšos;

2. ESIF paramą įtraukti į Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo programą ir padėti įgyvendinti energetikos ir klimato kaitos tikslus, daugiausia 
dėmesio skiriant pertvarkos investicijoms į transporto ir energetikos sektorių ir vengiant 
susaistomųjų investicijų;

3. prisidėti prie energetikos sąjungos plataus užmojo energijos vartojimo efektyvumo 
tikslų.

Šioje nuomonėje pagrindinis dėmesys, be abejonės, skiriamas aspektams, susijusiems su 
išskirtine ITRE komiteto kompetencija.

1. ES garantijų fondo finansavimo alternatyva

Reikėtų pabrėžti, kad pranešėja nemėgina keisti bendrųjų iš ES biudžeto finansuojamos ES 
garantijos principų. ES garantijos prieinamumas EIB bus užtikrinamas teisiškai ir finansiškai 
vos tik įsigalios ESIF reglamentas ir EIB ir EK pasirašys ESIF susitarimą. 

Pranešėja kritikuoja tai, kaip ES garantijų fondas bus kuriamas ir finansuojamas. Pasiūlyme 
dėl ESIF reglamento nustatyta, kad finansavimui lėšų bus rasta sumažinus programos 
„Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto eilutėse, skirtose 
dotacijoms, numatytas sumas. Šis sumų sumažinimas turės įtakos toms programoms, ypač 
tokioms strateginėms investicijoms, kaip investicijos į fundamentinius mokslinius tyrimus, o 
joms yra sudėtinga užtikrinti bendrą finansavimą rinkoje. Siūlomas programos „Horizontas 
2020“ lėšų sumažinimas labiausiai paveiks atvirus konkursus, todėl nukentės mokslinių 
tyrimų sritys, kuriose investicijos yra ypač reikalingos. Lėšų šiose biudžeto eilutėse 
sumažinimas galiausiai susilpnins papildomą ESIF potencialą.

Šiame pranešime siūloma alternatyva – iš anksto nemažinti programos „Horizontas 2020“ ir 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų, kadangi nėra būtina iš anksto nuspręsti dėl to, 
kokia bus Garantijų fondo finansavimo schema. 

Jo finansavimas gali būti užtikrintas palaipsniui skiriant biudžeto įsipareigojimų asignavimus, 
dėl kurių bus sprendžiama per metinę biudžeto procedūrą. Šiuo tikslu biudžeto valdymo 
institucija prireikus turėtų pasinaudoti visais pagal 2014–2020 m. DFP reglamentą galimais 
lankstumo mechanizmais ir atitinkamomis nuostatomis ir tik tuo atveju, jeigu nebūtų kitos 
išeities, mažintų programų paketo lėšas, įtrauktas į 1A išlaidų kategoriją.

2. ESIF investicijų suderinimas su Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija ir derėjimo su Sąjungos aplinkosaugos politika gerinimas 
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ESIF remiamos investicijos turėtų prisidėti prie 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadose patvirtintos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos.
Siekiant gerinti Sąjungos investicijų politikos koordinavimą, priimtas Reglamentas (ES) Nr. 
1303/2013 ir Bendra strateginė programa (BSP), kad būtų skatinamas darnus, subalansuotas ir 
tvarus Sąjungos vystymasis. Šis integruotas metodas turėtų būti atitinkamai taikomas ESIF 
remiamos operacijoms ir projektams. ESIF turėtų padėti siekti patvirtintų 2020, 2030 ir 2050 
m. . klimato tikslų ir todėl daugiausia dėmesio turėtų skirti pertvarkos investicijoms į 
transporto ir energetikos sektorius, siekiant nepriklausomybės nuo iškastinio kuro, ir 
investicijomis, kuriomis panaikinamas uždarasis medžiagų praradimo ciklas. Tuo tarpu, norint 
pasiekti vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikius klimato tikslus, turėtų būti vengiama 
investuoti į ilgalaikę didelio išmetamo anglies dioksido kiekio technologijų infrastruktūrą, nes 
iškyla rizika, kad tokios infrastruktūros galimybės dar iki jos gyvavimo ciklo pabaigos bus
išsemtos.

3. Energetikos sąjungos įgyvendinimas ir labai nesėkmingos dabartinės energetikos politikos 
problemų sprendimas

Komisijos komunikate dėl energetikos sąjungos (COM(2015) 0080) pabrėžiama energijos 
vartojimo efektyvumo svarba, nes tai – savaiminis energijos šaltinis, ir aiškiai patvirtinama, 
kad ESIF „suteikia progą pritraukti didelių investicijų pastatams renovuoti“. Siekiant 
išnaudoti šią progą, ESIF reglamente ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas energijos 
vartojimo efektyvumui, skiriant suteikiamų garantijų dalį energijos vartojimo efektyvumui, 
teikiant techninę paramą specialioms investavimo platformoms, skirtoms sujungtiems 
energijos vartojimo efektyvumo projektams, kurti ir išplečiant vadinamosios investicijų 
nuostatos taikymo sritį, kad ji apimtų ir investicijas į energijos vartojimo efektyvumą.

Siekiant atitikti energetikos sąjungos energijos vartojimo efektyvumo užmojus (vadinamasis 
kuras Nr. 1), neginčijamai būtina nustatyti skirtiną dalį (bent 20 proc. suteikiamų garantijų 
turi būti rezervuota energijos vartojimo efektyvumo investicijoms). Ankstesnių metų patirtis 
rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį energijos vartojimo efektyvumui skirta gerokai mažesnė 
parama (8 proc. visos energetikos paramos), nei parama visoms kitoms energijos tiekimo 
galimybėms (atsinaujinančiųjų išteklių , iškastinio kuro ir branduolinei energetikai). 
Nenustačius skirtinos dalies padėtis nepasikeis. E3G1 atliktos valstybių narių pasiūlymų dėl 
Europos investicijų plano analizė parodė, kad tik į 5 proc. valstybių narių sąrašuose pateiktų 
projektų yra įtrauktos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, pažangiųjų miestų 
iniciatyva arba paklausos valdymas. Energijos vartojimo efektyvumas, užuot buvęs „pirmuoju 
energijos šaltiniu“, faktiškai išlieka paskiausia galimybe. TEA vyriausiasis ekonomistas Fatih 
Birol pareiškė, kad energijos vartojimo efektyvumas tebėra didžiausia daugelio šalių 
energetikos politikos nesėkmė: du trečdaliai pasaulio ekonominio potencialo pagerinti 
energijos vartojimo efektyvumą taip ir lieka neišnaudoti. Energijos vartojimo efektyvumo 
operacijas dažnai sudaro kelių mažesnių investicijų, kurių valdymas yra komplikuotas, 
derinys. Jei jos valdomos atskirai ir nekoordinuotai, vykdant energijos vartojimo efektyvumo 
priemones patiriamos didelės administracinės ir sandorių sąnaudos, be to, jas neretai 
sudėtinga finansuoti.

Todėl pagal EIKC turėtų būti sukurta speciali priemonė teikti techninę pagalbą visoje 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan“, 2015 m. sausio 28 d.
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Europoje kuriamoms specialioms mažos apimties projektams susieti skirtoms investavimo 
platformoms, visų pirma turimų pastatų atnaujinimo srityje. Taikant šią priemonę galima 
pasinaudoti EIB sukaupta patirtimi (iniciatyva „JESSICA“) ir pasimokyti iš gerų sėkmingo 
nacionalinių atnaujinimo programų vykdymo pavyzdžių. Šiomis programomis užtikrinama 
daug su didelio masto atnaujinimu susijusių privalumų: didelis darbo vietų kūrimas ir išlaidų 
veiksmingumas, padidintas energetinis saugumas, parama MVĮ ir mažesnis energijos 
nepriteklius. Gaunama nauda gali būti dar padidinta pasinaudojus ESIF.

4. Kiti klausimai

Pranešėja taip pat įtraukė kelis pakeitimus, susijusius su ESIF valdymo klausimais. Be jokios 
abejonės, kadangi pranešėja priklauso komitetui, kurio išskirtinė kompetencija – su remiamais 
projektais susiję tinkamumo kriterijai, ji taip pat nori užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų 
siūlomus kriterijus ir tikslus. Visų pirma tai atsispindi pakeitimuose dėl investavimo komiteto 
sudėties, kadangi šis komitetas bus atsakingas už kasdienį sprendimų, kokie projektai turėtų 
būti remiami, priėmimą. Be to, pranešėja mano, kad tam, jog ESIF galėtų funkcionuoti pagal 
Reglamente nustatytas sąlygas, turi būti įtrauktos nuostatos siekiant užtikrinti, kad šios 
sąlygos būtų teisingai pateiktos susitarime, kurį Komisija sudarys su Europos investicijų 
banku dėl ESIF sukūrimo. 

Galiausiai yra pateikiamos kelios apibrėžtys dėl mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažų 
vidutinės kapitalizacijos įmonių ir novatoriškų vidutinės kapitalizacijos įmonių, kurioms visų 
pirma turėtų būti teikiama ESIF parama. Pagrindinis tokių argumentų motyvas – pranešėjos 
tikėjimas šių įmonių ypatingu gebėjimu sukurti išties novatoriškus pokyčius, kurie užtikrintų 
ekonominę ir visuomeninę pridėtinę vertę, pagerintų ES piliečių sveikatą ir kasdienes 
gyvenimo sąlygas bei paskatintų ES konkurencingumą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESIF turėtų siekti padėti pašalinti 
sunkumus finansuojant ir vykdant 
produktyvias investicijas Sąjungoje, taip 
pat užtikrinti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Siekiama, kad didesnės 
galimybės gauti finansavimą būtų ypač 
naudingos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Taip pat tikslinga daugiau tokių 

(10) ESIF turėtų siekti dviejų tikslų: a) 
padėti pašalinti sunkumus finansuojant ir 
vykdant produktyvias investicijas 
Sąjungoje ir b) užtikrinti daugiau 
galimybių gauti finansavimą mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, smulkioms vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, novatoriškoms 
MVĮ ir novatoriškoms vidutinės 
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finansavimo galimybių suteikti ir
vidutinės kapitalizacijos įmonėms, tai yra
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų. Įveikus esamus Europos 
investavimo sunkumus turėtų padidėti 
Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;

kapitalizacijos įmonėms. Įveikus esamus 
Europos investavimo sunkumus turėtų 
padidėti Sąjungos konkurencingumas, 
inovacijų potencialas, ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, energijos 
ir išteklių naudojimo efektyvumas, nes 
būtų pereinama prie tvarios ir žiedinės 
ekonomikos;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad ESIF siekiama dviejų tikslų: a) ilgalaikių strateginių investicijų ir b) 
galimybių gauti finansavimą MVĮ ir smulkioms vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Susiję su 1 
straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies e punkto ir 7 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESIF turėtų remti strategines 
investicijas, turinčias didelę ekonominę ir 
visuomeninę pridėtinę vertę, skatinti 
tvarias inovacijas, gebėjimus ir vietinių 
darbo vietų kūrimą, didinti ES 
konkurencingumą ir padėti siekti 
Sąjungos politikos tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Naujas Komisijos požiūris į investicijas labai teigiamai vertintinas. Vis dėlto privalu 
užtikrinti, kad investicijos būtų nukreiptos į tinkamo tipo projektus, kurie sukurs ne tik 
ekonominę, bet ir visuomeninę pridėtinę vertę ir padės pasiekti ES klimato ir energetikos 
tikslus. Tik tokiu būdu bus užtikrintos tikros investicijos į ateitį, sukuriančios ilgalaikes darbo 
vietas; tokias investicijas galės daryti ES piliečiai ir jos leis rasti išeitį iš dabartinės krizės.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Taryba priėmė darbo vietų kūrimo ir pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“. Strategija „Europa 2020“ yra 
darni Sąjungos vykdoma koordinuoto visų jos priemonių ir politikos mobilizavimo programa. 
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 priimtas siekiant gerinti įvairių ES investicijų fondų veiklos 
koordinavimą ir suderinti jų įgyvendinimą pagal Bendrą strateginę programą, kad būtų 
prisidedama prie strategijos „Europa 2020“. Šis integruotas metodas turėtų būti atitinkamai 
taikomas ESIF remiamoms operacijoms ir projektams.

Pakeitimas 4

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

(11b) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sąjungos (COM(2015) 0080) 
pabrėžiama energijos vartojimo 
efektyvumo svarba, nes tai – savaiminis 
energijos šaltinis, ir aiškiai patvirtinama, 
kad ESIF „suteikia progą pritraukti 
didelių investicijų pastatams renovuoti“. 
Kad ši proga būtų išnaudota, reikia skirti 
ypač daug dėmesio energijos vartojimo 
efektyvumui ir nustatyti suteikiamų 
garantijų dalį, skirtiną siekiant energijos 
vartojimo efektyvumo, teikti techninę 
paramą, kad būtų sukurtos specialios 
investavimo platformos, skirtos 
sujungtiems energijos vartojimo 
efektyvumo projektams, ir išplėsti 
vadinamosios investicijų nuostatos 
taikymo sritį, kad ji būtų taikoma 
energijos vartojimo efektyvumo 
investicijoms;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atitikti energetikos sąjungos energijos vartojimo efektyvumo užmojus (vadinamasis 
kuras Nr. 1), neginčijamai būtina nustatyti skirtiną dalį (bent 20 proc. suteikiamų garantijų 
turi būti rezervuota energijos vartojimo efektyvumo investicijoms). Per pastarąjį dešimtmetį 
energijos vartojimo efektyvumui skirta gerokai mažesnė parama (8 proc. visos energetikos 
paramos), nei parama visoms kitoms energijos tiekimo galimybėms. Nenumačius privalomų 
tikslinių rodiklių, padėtis nepasikeis, jeigu nebus nustatyta skirtina dalis. Taip pat labai 
svarbi speciali techninė parama, kad būtų sukurtos specialios investavimo į energijos 
vartojimo efektyvumo projektus platformos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ESIF būtų taikomas ir smulkioms bei novatoriškoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. EIF, nors ir galima jį pasirinkti kaip priemonę, gali būti ne visada tinkama 
investicijų kryptis šioms vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Susiję su 1 straipsnio, 5 straipsnio 
2 dalies e punkto ir 7 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į 
projektus, kuriais siekiama didelės 
visuomeninės, tvarios ir ekonominės
pridėtinės vertės. Visų pirma ESIF turėtų 
būti orientuotas į projektus, kurie skatina
tvarių vietinių darbo vietų kūrimą, ilgalaikį
tvarų ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą, nes tai padės siekti ES 
klimato ir energetikos tikslų. ESIF turėtų 
būti remiami įvairūs finansiniai produktai, 
įskaitant nuosavo kapitalo, skolos 
priemones ar garantijas, kad būtų kuo 
geriau atsižvelgiama į atskiro projekto 
poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų 
sudaryti galimybes ESIF prisitaikyti prie 
rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo 
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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;

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

Pagrindimas

Naujas Komisijos požiūris į investicijas labai teigiamai vertintinas. Vis dėlto privalu 
užtikrinti, kad investicijos būtų nukreiptos į tinkamo tipo projektus, kurie sukurs ne tik 
ekonominę, bet ir visuomeninę pridėtinę vertę ir padės pasiekti ES klimato ir energetikos 
tikslus. Tik tokiu būdu bus užtikrintos tikros investicijos į ateitį, sukuriančios ilgalaikes darbo 
vietas; tokias investicijas galės daryti ES piliečiai ir jos leis rasti išeitį iš dabartinės krizės.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų remiamas daugiadisciplininis sprendimų dėl projektų priėmimo 
procesas, visi paskirti Investicijų komiteto ekspertai privalo turėti ne tik investicinių projektų 
patirties, bet ir patikimų žinių apie projektų finansavimą viename ar keliuose paramos 
kriterijus atitinkančiuose sektoriuose. Kadangi Investicijų komitetas turės spręsti, kuriuos 
projektus paremti, reikia, kad sprendimų priėmimo procese būtų naudojamasi atitinkamomis 
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rinkos ir sektorių žiniomis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant užtikrinti, kad ESIF 
pasiektų abu savo tikslus, būtina, kad iš 
ESIF būtų paskirta 5 000 000 000 EUR 
suma, iš kurios EIB skirtų finansavimą 
EIF ir kuri būtų specialiai naudojama 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei 
smulkioms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, taip pat novatoriškoms MVĮ ir 
novatoriškoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Kad ESIF galėtų pasiekti savo abu tikslus, svarbu paaiškinti, kad tam tikra garantijų dalis 
turi būti rezervuota siekiant užtikrinti MVĮ ir smulkių vidutinės kapitalizacijos įmonių 
galimybes gauti rizikos finansų. Susiję su 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies e punkto ir 7 
straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Investavimo platformos yra puiki priemonė siekiant nukreipti paramą į nedidelio masto 
projektus, tokius kaip energijos vartojimo efektyvumo projektai, nes kitaip jie gali negauti ES 
ar privačių partnerių lėšų. Platformos taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį sujungiant kelis 
panašius nedidelio masto projektus, visų pirma, vykdomus regionų, miestų ir MVĮ, į projektų 
grupę, nes tai padėtų sumažinti operacijų išlaidas ir padidintų sėkmingų rezultatų tikimybę.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Europos Parlamentas ir Taryba per 
metines biudžeto procedūras iki 2020 m. 
palaipsniui tvirtins asignavimus iš 
Sąjungos biudžeto, skiriamus su ES 
biudžetu susijusiam Garantijų fondui. 
Šiuo tikslu biudžeto valdymo institucija
turėtų, kai tikslinga, pasinaudoti visomis 
turimomis lankstumo priemonėmis ir 
atitinkamomis nuostatomis pagal 2014–
2020 m. daugiametės finansinės
programos reglamentą;
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finansavimo ESIF naudai;

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

2 Išbraukta.

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

3 Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kadangi ši reglamento tikslų, t. y. 
remti investicijas Sąjungoje ir užtikrinti 
daugiau galimybių gauti finansavimą 
įmonėms, kuriose dirba iki 3 000 
darbuotojų, valstybės narės negali deramai 
pasiekti dėl savo fiskalinio pajėgumo veikti 

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

Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones.. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ESIF tikslas – remti investicijas Sąjungoje
suteikiant EIB pajėgumą prisiimti riziką:

– teikti ilgalaikes, produktyvias ir 
strategines investicijas Sąjungoje ir

– užtikrinti didesnes mažųjų ir vidutinių 
įmonių, taip pat smulkių vidutinės 
kapitalizacijos įmonių, visų pirma, 
novatoriškų MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybes gauti 
finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

ESIF tikslas turėtų būti aiškiai nustatytas. Svarbu atskirti planuojamas ilgalaikes investicijas į 
projektus, kurie turi atitikti 5 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nustatytus bendruosius tikslus, 
tačiau neturi atitikti ribinių sumų, ir finansinę paramą įmonėms (5 straipsnio 2 dalies e 
punktas), kuri bus skiriama per EIF (žr. 7 straipsnį) ir kuri iš esmės gali būti teikiama tik MVĮ 
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ir smulkioms (bei novatoriškoms) vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Šis pakeitimas atitinka 
13 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ESIF susitarimo sąlygas nustato 
Komisija ir EIB ir patvirtina teisės aktų 
leidėjas prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui, kad būtų užtikrinta, jog 
ESIF susitarime būtų numatytas 
tinkamas šio reglamento įgyvendinimas.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas turi pirma susipažinti su ESIF susitarimo turiniu ir tik tada bus galima priimti 
reglamentą. Reikia, jog Parlamentas užtikrintų, kad ESIF susitarime būtų nustatytos 
nuostatos, reikalingos siekiant teisingai įgyvendinti šį reglamentą, ir kad susitarimas 
nepažeistų teisės aktų leidėjų teisių.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

1. mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) –
įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 
asmenų, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 651/2014;

2. smulkios vidutinės kapitalizacijos 
įmonės – įmonės, kuriose dirba mažiau 
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kaip 500 asmenų;

3. novatoriškos vidutinės kapitalizacijos 
įmonės – vidutinės kapitalizacijos įmonės, 
kurių MTTP ir inovacijų sąnaudos, kaip 
apibrėžta Bendrajame bendrosios išimties 
reglamente, sudaro:

a) bent 15 proc. bendrų veiklos sąnaudų 
per mažiausiai vienus iš trejų metų prieš 
pirmąją investiciją pagal rizikos finansų 
valstybės pagalbos priemonę arba

b) bent 10 proc. per metus bendrų veiklos 
sąnaudų trejų metų laikotarpį prieš 
pirmąją investiciją pagal rizikos finansų 
valstybės pagalbos priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad šiame reglamente vartojami terminai būtų tinkamai apibrėžti, siekiant užtikrinti, 
kad reglamentas būtų teisingai interpretuojamas ir įgyvendinamas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad visos ESIF remiamos investicijos atitiktų šiame reglamente nustatytas 
nuostatas. Visų pirma turėtų būti užtikrinta atitiktis 5 straipsnio 2 ir 2a dalyse nustatytiems 
tikslams ir paramos kriterijams.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Susitarime dėl ESIF numatoma EIB įsteigti 
Europos investavimo konsultacijų centrą
(toliau – EIKC), kuris teiks konsultavimo 
paramą investiciniams projektams, 
atitinkantiems šio reglamento 5 straipsnio 
2 ir 2a dalyse nustatytus tikslus, vykdyti.

EIKC bus sudarytas iš esamų EIB ir 
Komisijos konsultavimo tarnybų ir:

1. atliks pagrindinio techninio 
konsultavimo centro funkciją, padės 
identifikuoti, rengti ir plėtoti investicinius 
projektus, teiks paramą, susijusią su 
techninės pagalbos naudojimu projektų 
struktūros formavimui, novatoriškų 
finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių 
naudojimu, ir prireikus patarimus 
susijusiais ES teisės aktų klausimais;

2. teiks specialią paramą investavimo 
platformoms, skirtoms didelę ekonominę 
ir visuomeninę pridėtinę vertę turintiems 
sektoriams arba sujungiančioms nedidelio 
masto projektus, visų pirma, vykdomus 
regionų, miestų ir MVĮ, į projektų grupes;

3. sukurs specialią techninės paramos 
priemonę, siekiant įdiegti decentralizuoto 
lygmens investavimo platformas, skirtas 
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sujungtiems energijos vartojimo 
efektyvumo projektams;

4. teiks su ESIF naudojimu susijusią 
techninę ir finansinę paramą 
decentralizuotoms institucijoms, 
įgyvendinančioms panašias vietos 
lygmens techninės paramos schemas;

5. atliks vieno langelio principu 
veikiančio informacijos centro funkciją ir 
teiks informaciją projektų vykdytojams 
arba nukreips juos į 4 punkte paminėtas 
institucijas; 

6. užtikrins struktūrizuotą visų ESIF 
veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų 
subjektų keitimąsi informacija ir 
geriausia patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kad šį tikslą pasiektų, EIKC naudojasi 
EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamąjį 
finansavimą teikiančių bankų ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų valdymo 
institucijų kompetencija ir įtraukia 
partnerius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 5 straipsnį. EIKC ypač 
remiasi tokių programų kaip ELENA 
(Europos pagalbos vietinei energetikai 
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priemonė) ir EEVEF (Europos efektyvaus 
energijos vartojimo fondas) gerąja 
patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Pakeitimas 20

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:

1. laikantis 5 straipsnio;

2. 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 
galimybių išsekimo rizika;

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

4. neatsižvelgiant į jų geografinę vietą.
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Or. en

Pagrindimas

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Pakeitimas 21

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.

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

Or. en

Pagrindimas

Investicijų komitetą, kuris spręs, kuriuos projektus paremti iš ESIF laikantis 5 straipsnio 2 ir 
2a dalyse nustatytų tikslų, turėtų sudaryti pakankamai daug ekspertų. To reikia siekiant 
užtikrinti daugiadisciplininį sprendimų dėl kriterijus atitinkančių visų 5 straipsnio 2 ir 2a 
dalyse išvardytų sektorių projektų priėmimo procesą. Visi paskirti ekspertai privalo turėti 
atitinkamos rinkos patirties ir patikimų žinių projektų finansavimo klausimu viename ar 
keliuose šių sektorių.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
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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 skatinti perėjimą prie pažangios, 
tvarios ir nuo iškastinio kuro 
nepriklausančios 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 23

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 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) plėtoti skaitmeninę infrastruktūrą, 
informacines ir ryšių technologijas ir 
inovacijas;

Or. en

Pagrindimas

Skaitmeninė ekonomika auga septynis kartus greičiau nei kiti ekonomikos sektoriai ir yra 
vienas iš daugiausia žadančių ekonomikos atsigavimo ir kokybiškų darbo vietų kūrimo 
veiksnių. Itin svarbios investicijos į kokybišką plačiajuosčio telekomunikacijų ir interneto 
ryšio infrastruktūrą. Visgi taip pat reikia didesnių investicijų į ES piliečių skaitmenines žinias 
ir kompetencijas, skaitmeninės srities mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, taip pat 
reikia skatinti kūrybines skaitmeninio sektoriaus įmones ir sukurti palankią aplinką, kad 
kasdieniame gyvenime galėtų plisti pažangios skaitmeninės priemonės ir paslaugos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, įskaitant inovacijoms 
reikalingus mokslinius tyrimus ir 
technologijų infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Švietimas, moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos yra vienas didžiausių ES turtų, 
didinančių ES ekonomikos konkurencingumą, žmonių gerovę ir sveikatą. Europiečių 
gebėjimai ir kūrybiškumas yra vienas svarbiausių ES konkurencingumo veiksnių pasaulinėje 
ekonomikoje. Investicijos į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas yra svarbiausi 
ekonomikos krizės įveikimo strategijos elementai, skatinantys kurti naujas kokybiškas darbo 
vietas, plėtoti naujas eksporto rinkas ir gerinti ES pramonės konkurencingumą.

Pakeitimas 27

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 ir išteklių
vartojimo efektyvumą ir ypač daug 
dėmesio skirti energijos paklausos 
mažinimui, vykdant paklausos valdymą ir 
pastatų renovaciją;

Or. en

Pagrindimas

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Pakeitimas 28

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) infrastruktūros projektai aplinkos ir
gamtos išteklių srityse, siekiant stiprinti 
ekosistemų funkcijas, taip pat projektai
miestų plėtros ir socialiniame sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant ES biologinės įvairovės strategiją ir 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos švelninimo politiką. EK užsakyta Ekosistemų ir 
biologinės įvairovės ekonomikos ataskaita rodo, kad ekosistemos turi didžiulę ekonominę 
vertę ir suteikia daug galimybių spręsti įvairias visuomenines problemas. Todėl pagrįstai 
atkreipiamas dėmesys į infrastruktūrą ir investicijas, kurios gali sustiprinti ekosistemų 
funkcijas (pvz., sukurti natūralias užliejamas zonas arba plėsti miškus).

Pakeitimas 29

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 
investicijų 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 vartojimo efektyvumo projektai. 
Valdančioji taryba nustato politiką dėl 
reikalavimus atitinkančių investavimo 
platformų, taip pat dėl specialių 
investavimo platformų ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
ar įstaigų operacijų, taikomą norint 
naudotis ES garantijomis pagal šį 
straipsnį. Be to, ES garantijomis gali 
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naudotis EIB, dalyvaudamas specialių 
investavimo platformų ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinį pasiūlymą investavimo platformos ir nacionaliniai skatinamąjį finansavimą 
teikiantys bankai gali naudotis ES garantijomis tik tuo atveju, jeigu juos remia EIB. Jeigu 
daromos didelės investicijos į didesnius ES lygmens projektus, EIB dalyvavimas gali būti iš 
tiesų pageidautinas. Tačiau, kai investavimo platformos, nacionaliniai skatinamąjį 
finansavimą teikiantys bankai ar įstaigos finansuoja ar administruoja sujungtus smulkesnius 
projektus, EIB dalyvavimas galbūt ne visada reikalingas, jeigu tos operacijos atitinka pagal šį 
straipsnį nustatytus tikslus ir Investicijų komitetas patvirtina, kad jos atitinka reikalavimus.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Atitinkami suinteresuotieji subjektai turėtų būti įtraukti kuriant nacionalines ir regionines 
investavimo platformas, remiančias investicijas, kurios turi didelį poveikį visuomenei, ir 
vykdant jų veiklą. Išsamios nuostatos, kaip galima tą padaryti, išdėstytos Reglamente (ES) Nr. 
1303/2013. Pageidautinas panašus požiūris į ESIF remiamas investavimo platformas. Įtraukti 
partnerius – vienas iš geriausių būdų padidinti atsakomybę ir išgauti kuo geresnius investicijų 
rezultatus.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 b 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.

Or. en

Pagrindimas

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Pakeitimas 32

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 paramos 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 prie pažangios, tvarios ir 
nuo iškastinio kuro nepriklausančios 
ekonomikos ir atitikti sutartus 2020, 2030 
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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 
paramos kriterijus pagal 5 straipsnio 2 
dalies antrą pastraipą, o Valdančiosios 
tarybos nustatyta politika ir paramos 
kriterijai nenukrypsta nuo šio straipsnio a 
ir b punktuose nustatytų kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Suformulavus aiškius paramos kriterijus, pateikiamos aiškesnės gairės, kaip laikytis bendrųjų 
5 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų. a punkte nurodomi teminiai tikslai ir Reglamente (ES) 
Nr. 1303/2013 nustatyta Bendra strateginė programa. Taip siekiama įtraukti nuostatas, kad 
ESIF yra integruotas ir koordinuotas Sąjungos metodas siekti darnaus, subalansuoto ir 
tvaraus vystymosi.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu laikomasi visų susijusių 
tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali 
naudotis bet kokios rūšies Sąjungos 
finansavimu, įskaitant Europos
struktūrinius ir investicijų fondus, kad 
prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių 
projektų, į kuriuos investuoja EIB 
remdamasis ES garantija, finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad galima naudotis bet kokios rūšies Sąjungos finansavimu siekiant 
bendrai finansuoti operacijas ir projektus, kuriems suteikiama ES garantija, o ne tik 
finansavimu, kurį galima gauti iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) EIB paskolos, garantijos, priešpriešinės 
garantijos, kapitalo rinkos priemonės, bet 
kokios kitos formos finansavimo ar kredito 
vertės didinimo priemonė, investicijos į 
nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą.
Šios priemonės suteikiamos, įsigyjamos ar 
išleidžiamos Sąjungoje vykdomoms 
operacijoms, įskaitant tarpvalstybines 
operacijas, kurias vykdo valstybė narė ir 
trečioji valstybė, laikantis šio reglamento ir 
jeigu EIB finansavimas suteiktas pagal 
pasirašytą susitarimą, kurio galiojimas 
nesibaigė ir kuris nebuvo panaikintas;

a) EIB paskolos, garantijos, priešpriešinės 
garantijos, kapitalo rinkos priemonės, bet 
kokios kitos formos finansavimo ar kredito 
vertės didinimo priemonė, investicijos į 
nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, 
be kita ko, teikiamos per nacionalinius 
skatinamąjį finansavimą teikiančius 
bankus ar įstaigas arba investavimo 
platformas. Šios priemonės suteikiamos, 
įsigyjamos ar išleidžiamos Sąjungoje 
vykdomoms operacijoms, įskaitant 
tarpvalstybines operacijas, kurias vykdo 
valstybė narė ir trečioji valstybė, laikantis 
šio reglamento ir jeigu EIB finansavimas 
suteiktas pagal pasirašytą susitarimą, kurio 
galiojimas nesibaigė ir kuris nebuvo 
panaikintas;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EIB finansavimas, teikiamas EIF, kad 
šis galėtų teikti paskolas, garantijas, 
priešpriešines garantijas, bet kokios kitos 
formos finansavimo ar kredito vertės 
didinimo priemonę, kapitalo rinkos 
priemones ir investicijas į nuosavą kapitalą 
ar kvazinuosavą kapitalą. Šios priemonės 
suteikiamos, įsigyjamos ar išleidžiamos 
Sąjungoje vykdomoms operacijoms, 
laikantis šio reglamento ir jeigu EIF 
finansavimas suteiktas pagal pasirašytą 
susitarimą, kurio galiojimas nesibaigė ir 

b) EIB finansavimas, teikiamas EIF, kad 
šis galėtų teikti paskolas, garantijas, 
priešpriešines garantijas, bet kokios kitos 
formos finansavimo ar kredito vertės 
didinimo priemonę, kapitalo rinkos 
priemones ir investicijas į nuosavą kapitalą 
ar kvazinuosavą kapitalą, be kita ko, 
teikiamas per nacionalinius skatinamąjį 
finansavimą teikiančius bankus ar 
įstaigas arba investavimo platformas. Šios 
priemonės suteikiamos, įsigyjamos ar 
išleidžiamos Sąjungoje vykdomoms 
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kuris nebuvo panaikintas. operacijoms, laikantis šio reglamento ir 
jeigu EIF finansavimas suteiktas pagal 
pasirašytą susitarimą, kurio galiojimas 
nesibaigė ir kuris nebuvo panaikintas.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių ir nacionalinių 
skatinamąjį finansavimą teikiančių bankų 
ar įstaigų, priskiriamų valstybiniam 
sektoriui arba veikiančių valstybės vardu, 
įnašai į projektus, operacijas ar 
investavimo platformas, kurie atitinka šio 
reglamento reikalavimus, laikomi 
vienkartinėmis priemonėmis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 straipsnio 
1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1467/97 
3 straipsnio 4 dalį. Tai yra finansiniai 
įnašai, kurie padeda siekti Sąjungos 
politikos tikslų ir yra laikomi svarbiu 
veiksniu pagal Reglamento (EB) Nr. 
1467/97 2 straipsnio 3 dalį, taigi, šie 
įnašai negali sudaryti perviršinio deficito, 
viršijančio pamatinę vertę, kaip nurodyta 
SESV 126 straipsnio 2 dalyje.

Nukrypstant nuo 2015 m. sausio 13 d. 
Komisijos komunikate (COM(2015) 0012) 
pateiktų Reglamento (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimo gairių, valstybės narės gali 
naudotis vadinamąja investicijų nuostata, 
kai investuoja į specialias investavimo 
platformas, skirtas investicijoms į 
energijos vartojimo efektyvumo operacijas 
ir projektus, ir kai tos investicijos atitinka 
šio reglamento reikalavimus, jeigu:

i) dėl nukrypimo nuo vidutinio laikotarpio 
tikslo ar sutarto fiskalinio koregavimo 
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plano, kuriuo jo siekiama, neviršijama 
3 proc. deficito pamatinė vertė ir 
pasiliekama pakankama atsarga, kad ta 
vertė nebūtų viršyta;

ii) dėl nukrypimo veiksmingai padidėja 
investicijų lygis.

Tokiu atveju vadinamoji investicijų 
nuostata taikoma nepriklausomai nuo to, 
kad yra neigiamas BVP augimas arba 
minimalus neigiamas gamybos apimties 
atotrūkis.

Or. en

Pagrindimas

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Pakeitimas 37

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 2 500 000 000 EUR
skiriama EIB finansavimui, kuris 
teikiamas EIF pagal 2 dalį, siekiant 1 
straipsnyje nustatytų tikslų. Nedarant 
poveikio 8 straipsnio 9 daliai, agreguotos 
sumos, Sąjungos išmokamos EIB pagal 
garantiją, neviršija garantijos sumos.

Or. en
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Pagrindimas

Neturėtų būti svarstoma ar lanksčiai žiūrima į tai, kaip užtikrinti, kad rezervuotos ESIF lėšos 
būtų panaudotos MVĮ ir smulkių vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybėms gauti rizikos 
finansų suteikti.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 5 dalies nuostatų 
taikymui, tikslinė suma pasiekiama 
palaipsniui skiriant biudžeto 
įsipareigojimų asignavimus garantijų 
fondui pagal sprendimą, priimamą per 
metinę biudžeto procedūrą, tinkamai 
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, taip pat, jeigu to prireiktų 
ir nebūtų kitos išeities, visapusiškai 
laikantis 2013 m. gruodžio 2 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 17 ir 18 
punktų, galimybę perkelti lėšas iš 
daugiamečių programų 1A išlaidų 
kategorijos, jeigu paaiškėja, kad 
nepanaudoti visi tų programų 
asignavimai. Garantijų fondo 
finansavimas, tiek įsipareigojimai, tiek 
mokėjimų asignavimai, peržiūrimas 
atliekant 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos laikotarpio vidurio 
peržiūrą, kuri turėtų prasidėti ne vėliau 
kaip 2016 m. pabaigoje, kaip numatyta 
2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. daugiametė finansinė 
programa, 2 straipsnyje.

Or. en
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Pagrindimas

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Pakeitimas 39

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, 
įtraukdamos regioninio ir vietos lygmens 
partnerius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 5 straipsnį, informaciją apie 
vykdomus ir būsimus investicinius 
projektus savo teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 nustatytas labai vertingos, praktiškos ir įtraukios 
partnerystės principas. Įtraukiami vietos ir regioniniai partneriai, galintys suteikti vietos ir 
sektorių ekspertinių žinių, būtinų siekiant užtikrinti sėkmingus projektų rezultatus ir 
visuomenės pritarimą. Todėl identifikuojant, jungiant ir pateikiant paramos kriterijus 
atitinkančius projektus reikėtų įtraukti šiuos partnerius.

Pakeitimas 40

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 

b) ekonominės ir visuomeninės pridėtinės 
vertės, privačiojo sektoriaus išteklių 
sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti ir 
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operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis;

faktiniai EIB finansavimo ir investavimo 
operacijų agreguoti įgyvendinimo 
duomenys, rezultatai ir poveikis – į tai 
įeina poveikis į ateitį orientuotų, tvarių ir 
vietinių darbo vietų kūrimui, tvariai 
ekonomikos pertvarkai ir perėjimui prie 
nuo iškastinio kuro nepriklausančios ES 
ekonomikos, ekosistemų funkcijų 
išsaugojimui ir gyvybingumo didinimui, 
ES priklausomybės nuo energijos ir 
gamtos išteklių mažinimui ir Sąjungos 
ekonomikos konkurencingumo ir 
inovacijų potencialo didinimui;

Or. en

Pagrindimas

ESIF turėtų skatinti ir remti projektus, būtinus siekiant pereiti prie tvarios ir nuo iškastinio 
kurio nepriklausančios Sąjungos. Vertinant ESIF pridėtinę vertę ir veiksmingumą, turi būti 
vertinama pažanga siekiant šio perėjimo prie tvarios ir nuo iškastinio kurio nepriklausančios 
Sąjungos – matuojamas investicijų poveikis straipsnyje nurodytiems parametrams.

Pakeitimas 41

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 
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

Pagrindimas

Norint pasiekti 2020, 2030 ir 2050 m. ES energetikos ir klimato tikslus, reikia šiandien priimti 
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teisingus sprendimus dėl investicijų. ESIF yra puiki priemonė siekiant skatinti ir remti tokio 
tipo projektus, būtinus siekiant pereiti prie tvarios ir nuo iškastinio kurio nepriklausančios 
Sąjungos. Todėl parama projektams, pagal kuriuos susisaistoma su technologijomis, gamybos 
procesais ar infrastruktūra, kurie nebus tinkami tvarioje ir nuo iškastinio kuro 
nepriklausančioje Sąjungoje, duotų priešingų rezultatų ir lemtų neatsiperkančias išlaidas, 
išsemtų galimybių projektus ir prarastas ES lėšas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis
Reglamentas Nr. 1291/2014
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 8 straipsnio pakeitimu. Garantijų fondo finansavimas neturi būti 
nustatytas ESIF reglamento priėmimo metu. Šį klausimą galima spręsti per metinę biudžeto 
procedūrą. 

Programa „Horizontas 2020“ jau dabar labai prisideda prie investicijų į mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas ir daug jų pritraukia. Programa priimta per ilgą teisėkūros 
procesą, per kurį kruopščiai nustatytos prioritetinės sritys, įvairios priemonės ir gavėjai, 
pasiektas subtilus balansas. 

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis
Reglamentas Nr. 1316/2013
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 8 straipsnio pakeitimu. Garantijų fondo finansavimas neturi būti 
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nustatytas ESIF reglamento priėmimo metu. Šį klausimą galima spręsti per metinę biudžeto 
procedūrą. 

EITP jau dabar labai prisideda prie investicijų į energetikos, telekomunikacijų ir transporto 
infrastruktūrą ir daug jų pritraukia. Priemonė priimta per ilgą teisėkūros procesą, per kurį 
kruopščiai nustatyti visuotinės svarbos projektai ir įvairios taikytinos priemonės.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas Nr. 1291/2014
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 8 straipsnio pakeitimu. Garantijų fondo finansavimas neturi būti 
nustatytas ESIF reglamento priėmimo metu. Šį klausimą galima spręsti per metinę biudžeto 
procedūrą. 

Programa „Horizontas 2020“ jau dabar labai prisideda prie investicijų į mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas ir daug jų pritraukia. Programa priimta per ilgą teisėkūros 
procesą, per kurį kruopščiai nustatytos prioritetinės sritys, įvairios priemonės ir gavėjai, 
pasiektas subtilus balansas. 


