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_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Pagal 126 nutarimą d÷l įstatinio akcinio 

kapitalo didinimo, apmok÷tų akcijų 

išleidimo ir jų apmok÷jimo perskirstant 

grynąsias pajamas, ERPB įstatinis akcinis 

kapitalas padidinamas 100 000 apmok÷tų 

akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, 

kurių skaičius suapvalinamas iki mažesnio 

sveiko skaičiaus, proporcingai turimų 

akcijų skaičiui. Kapitalui didinti skirtos 

apmok÷tos akcijos bus finansuojamos į 

ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko 

neapribotų bendrosios paskirties rezervų. 
Visi ERPB akcininkai automatiškai gaus 

apmok÷tų akcijų proporcingai jų turimų 

akcijų skaičiui; patiems akcininkams 

nereik÷s atlikti jokių papildomų 

procedūrinių veiksmų. Atitinkamai ES 

gauna 3 031 papildomą akciją; kiekvienos 

akcijos nominalioji vert÷ – 10 000 EUR, 

tad ES apmok÷tų akcijų skaičius padid÷ja 

iki 63 031 akcijų. 

(3) Pagal 126 nutarimą d÷l įstatinio akcinio 

kapitalo didinimo, apmok÷tų akcijų 

išleidimo ir jų apmok÷jimo perskirstant 

grynąsias pajamas, ERPB įstatinis akcinis 

kapitalas padidinamas 100 000 apmok÷tų 

akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, 

kurių skaičius suapvalinamas iki mažesnio 

sveiko skaičiaus, proporcingai turimų 

akcijų skaičiui. Kapitalui didinti skirtos 

apmok÷tos akcijos bus finansuojamos į 

ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko 

neapribotų bendrosios paskirties rezervų. 
Taigi šis sprendimas neturi tiesioginio 
poveikio Sąjungos biudžetui. Visi ERPB 

akcininkai automatiškai gaus apmok÷tų 

akcijų proporcingai jų turimų akcijų 

skaičiui; patiems akcininkams nereik÷s 

atlikti jokių papildomų procedūrinių 

veiksmų. Atitinkamai Sąjunga gauna 

3 031 papildomą akciją; kiekvienos akcijos 

nominalioji vert÷ – 10 000 EUR, tad 



 

 

 PE472.714/ 2 

 LT 

Sąjungos  apmok÷tų akcijų skaičius 

padid÷ja iki 63 031 akcijų. 

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l sprendimo  

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos Sąjungai reik÷tų pasirašyti 

tokių papildomų akcijų, norint pasiekti 
Europos Sąjungos išor÷s ekonominių 

santykių tikslus ir išlaikyti šiuo metu 

turimas balsavimo teises ERPB. 

(6) Šis sprendimas yra proga ERPB pl÷sti 
savo veiklą šalyse, kuriose vykdomos jo 
operacijos, teikiant vertingą paramą tų 
šalių ekonomikai tuo laikotarpiu, kai 
kapitalo prieinamumas yra apribotas. 
Sąjungai reik÷tų pasirašyti tokių papildomų 

akcijų, norint pasiekti Sąjungos išor÷s 

ekonominių santykių tikslus ir išlaikyti 

šiuo metu turimas balsavimo teises ERPB. 
Vis d÷lto Sąjungos atstovai ERPB 
valdymo institucijose tur÷tų remti tolesnį 
finansinių priemonių vystymą, paremtą 
bendru Sąjungos biudžeto ir ERPB 
finansavimu, prisidedant prie Sąjungos 
tikslų įgyvendinimo ir tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į tai, jog toks 
bendradarbiavimas tur÷tų būti papildytas 
geresne Sąjungos viešųjų l÷šų kontrole ir 
jų matomumu. 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) Šiame sprendime numatytas 
pirmalaikio išpirkimo kapitalo didinimas 
prisideda AAA reitingo išsaugojimo. 
Pirmalaikio išpirkimo kapitalo 
panaudojimas reitingų ir EPRB 
investicijų r÷mimui tur÷tų būti stebimas, 
siekiant 2015 m. ketvirtosios kapitalo 
išteklių peržiūros pabaigoje peržiūr÷ti 
pirmalaikio išpirkimo kapitalo 
alternatyvą. 
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Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) Taryba, Komisija ir valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų iki ketvirtosios kapitalo išteklių 
peržiūros parengti ir Europos 
Parlamentui pateikti Europos viešųjų 
investicijų bankininkyst÷s sistemos 
įvertinimą, kuriame būtų apsvarstyta 
galimyb÷ pertvarkyti atitinkamus bankus 
pagal Europos Parlamento raginimą, 
pateiktą jo 2009 m. kovo 25 d. 
rezoliucijoje1 d÷l 2007 m. EIB ir EPRB 
metinių ataskaitų, įskaitant galimybę 
panaikinti ERPB ir atitinkamas jo dalis 
įtraukti į EIB. Įvertinime tur÷tų būti 
išd÷stytos galimyb÷s, kaip geriausiai 
racionalizuoti sistemą, kartu atsižvelgiant 
į galimą struktūros pakeitimo poveikį 
atitinkamų bankų paj÷gumui teikti 
paskolas nuo kriz÷s nukent÷jusių šalių 
ekonomikai. 

  ____________________ 

 1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 147. 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6c) Deramai atsižvelgiant į dabartinę 
įvertinimo veiklą, ne Sąjungos šalyse, 
kuriose kartu atliekamos operacijos, 
EPRB tur÷tų būti skatinamas pl÷toti 
bendradarbiavimą su kitomis Europos 
finansavimo institucijomis, remdamasis 
trišaliu Europos Komisijos, Europos 
investicijų banko kartu su Europos 
investicijų fondu ir Europos 
rekonstrukcijos ir pl÷tros banko 
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susitarimo memorandumu d÷l  
bendradarbiavimo už Europos Sąjungos 
ribų bei panašiais susitarimais, kurie 
leidžia bankams veikti papildant vienas 
kitą, naudojantis kiekvieno iš jų 
lyginamaisiais pranašumais.  

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6d) Galima rizika, susijusi su pasirašyto 
kapitalo pirmalaikio išpirkimo dalimi, 
atspind÷ta Sąjungos biudžeto p.m. eilut÷je 
01 03 01 02 „Europos rekonstrukcijos ir 
pl÷tros bankas. Išperkama pasirašyto 
kapitalo akcijų dalis“. Sąjungai 
atstovaujantis ERPB valdytojas prireikus 
tur÷tų priminti EPRB valdytojų tarybai, 
kad ERPB turi ir toliau įgyvendinti 
geriausią riziką ribojančią bankininkyst÷s 
praktiką, kad ir toliau būtų išlaikoma 
labai tvirta jo kapitalo pozicija ir jo 
AAA reitingas ir nebūtų skatinamas 
išankstinis ES pasirašyto kapitalo 
pareikalavimas. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 e konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6e) ERPB, atsižvelgdama į Europos 
Sąjungos sutartį, ypač į jos 21 straipsnį, 
tur÷tų užtikrinti, kad būtų remiamos 
naujos rinkos ir neteikiamos paskolos 
projektams, kuriems gali būti rastas 
finansavimas priimtinomis palūkanomis 
iš kitų šaltinių. 

 

Pakeitimas  8 
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Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 f konstatuojamoji dalis (nauja)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6f) Sąjungai atstovaujantis ERPB 
valdytojas tur÷tų būti atskaitingas 
Europos Parlamentui ir tur÷tų kasmet 
atsakingam Europos Parlamento 
komitetui ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/20101 
įsteigtai Europos sistemin÷s rizikos 
valdybai (ESRV) teikti ataskaitas apie tai, 
kaip prisidedama prie Sąjungos tikslų 
įgyvendinimo, ypač siekiant 
Tūkstantmečio tikslų, ekonomikos augimo 
ir užimtumo didinimo strategijos „2020 m 
Europa“ tikslų ir ženklaus 
atsinaujinančiosios energijos ir našiai 
energiją vartojančių technologijų 
perdavimo didinimo. 

  ____________________ 

 1 OL L 331, 2010 12 15, p. 1 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

6 g konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6g) Tur÷tų būti laikomasi bendros 
nuostatos, palankios ERPB finansuojamų 
projektų vertinimo ir paramos gav÷jų 
viešam atskleidimui ir griežtesnei 
kontrolei, kad būtų užkertamas kelias 
paramos gav÷jų konfidencialumui arba 
naudojimuisi mokesčių rojumi, kaip 
apibr÷žta Ekonominio bendradarbiavimo 
ir pl÷tros organizacijos (EBPO) ir 
nustatyta 2008 m. gruodžio 18 d. 
pristatytoje JAV Vyriausyb÷s 
atskaitomyb÷s tarnybos ataskaitoje 
prašymą pateikusiems Kongreso nariams 
d÷l tarptautinio apmokestinimo. 

 

Pakeitimas  10 
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Pasiūlymas d÷l sprendimo 

2 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Atsižvelgiant į Europos Komisijos, EIB 
kartu su EIF ir ERPB pasirašytą 
susitarimo memorandumą d÷l jų 
bendradarbiavimo už Sąjungos ribų, 
reikia vykdyti nuodugnią ERPB verslo 
modelio priežiūrą, ypač atsižvelgiant į 
didelę riziką ir veiksmingumą skolinantis 
papildomas l÷šas iš privataus sektoriaus. 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

2 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas 
kreipiasi į EPRB valdytojų tarybą 
reikalaudamas, kad ji EPRB tinklaviet÷je 
pateiktų informaciją apie EPRB 
operacijų, vykdomų per finansinius 
tarpininkus, naudos gav÷jus ir poveikį. 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

2 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas 
kreipiasi į EPRB valdytojų tarybą 
reikalaudamas, kad Sąjungos l÷šų 
panaudojimas vykdant ERPB operacijas 
atitiktų pagrindinius strategijos „2020 m 
Europa“ tikslus, siekiant didinti bendrą 
politinį Sąjungos išor÷s veiksmų 
darnumą. 

 

Pakeitimas  13 
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Pasiūlymas d÷l sprendimo 

2 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a straipsnis 

 Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas 
kasmet atsakingam Europos Parlamento 
komitetui ir ESRV pateikia ataskaitą apie 
pirmalaikio išpirkimo kapitalo 
panaudojimą, apie priemones, skirtas 
ERPB operacijų, vykdomų per finansinius 
tarpininkus, skaidrumui užtikrinti ir apie 
tai, kaip ERPB prisideda prie Europos 
Sąjungos tikslų įgyvendinimo, apie EIB ir 
ERPB bendradarbiavimą už Sąjungos 
ribų, ypač pateikiant informaciją apie 
bendrai finansuojamų projektų tipus ir 
skirtų l÷šų dydį.  

 


