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Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių 
investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo 

konsultacijų centro techninių patobulinimų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 ir 173 straipsnius, 175 
straipsnio trečią pastraipą ir 182 straipsnio 1 dalį,

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas 
tekstas nurodomas simboliu ▌.
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atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/20161 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) nuo 2014 m. lapkričio mėn., kai buvo pristatytas Investicijų planas Europai2, pagerėjo 
investicijų augimo sąlygos ir grįžta pasitikėjimas Europos ekonomika ir jos augimu. 
Sąjungos ekonomika jau ketvirtus metus nuosaikiai atsigauna: 2015 m. bendrojo 
vidaus produkto augimas siekė 2 %, tačiau nedarbo lygis vis dar yra didesnis nei 
prieš krizę. Priėmus Investicijų planą inicijuotos visapusiškos pastangos jau duoda 
konkrečių rezultatų, nepaisant to, kad kol kas neįmanoma įvertinti viso ESIF 
poveikio ekonomikos augimui ir didesnių investicinių projektų makroekonominis 
poveikis negali būti matomas iš karto. Tikimasi, kad 2016 ir 2017 m. investuojama bus 
vis daugiau, nors investicijos vis dar vykdomos nedrąsiai ir nesiekia buvusio lygio; 

(2) šį teigiamą pagreitį reikėtų išlaikyti, taip pat reikia toliau stengtis sugrąžinti ilgalaikių 
tvarių investicijų tendenciją, kad jos pasiektų realiąją ekonomiką. Investicijų plano 
mechanizmai veikia ir turėtų būti sustiprinti, kad toliau būtų telkiamos privačios 
investicijos į Europos ateičiai svarbius sektorius, taip pat į tuos sektorius, kuriuose 
tebėra rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemų, 
siekiant užtikrinti esminį makroekonominį poveikį ir kurti darbo vietas; 

(3) 2016 m. birželio 1 d. Komisija paskelbė komunikatą „Europa vėl investuoja. 
Investicijų plano Europai rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“, kuriame išdėstė 
ligšiolinius Investicijų plano rezultatus ir numatė tolesnius veiksmus, be kita ko, 
pratęsti Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklą ilgiau nei iš pradžių 
numatytą trejų metų laikotarpį, taikant galiojančią sistemą išplėsti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) linijos veiklos mastą ir patobulinti Europos investavimo konsultacijų 
centrą (EIKC); 

(4) EIB grupės įgyvendinamas ▌ESIF kiekybiniu požiūriu tinkamai veikia, kad būtų 
pasiektas tikslas iki 2018 m. vidurio sutelkti bent 315 mlrd. EUR papildomų 
investicijų į realiąją ekonomiką. Rinkos atsakas ir įtrauktis buvo ypač greiti pagal 
MVĮ liniją; šioje srityje ESIF veiklos rezultatai pranoko lūkesčius, be kita ko, dėl to, 
kad iš pradžių pasinaudota esamais Europos investicijų fondo (EIF) įgaliojimais 
(InnovFin SMEG, COSME LGF ir RCR įgaliojimais) paspartinti pradinius 
veiksmus. 2016 m. liepos mėn. MVĮ linijos veiklos mastas padidintas 500 mln. EUR, 
atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2015/1017 nustatytus galiojančius rodiklius. Didesnė 
finansavimo dalis turi būti skiriama MVĮ, atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF 

1 OL C 465, 2016 12 13, p. 1.
2 COM(2014) 903 galutinis.
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teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje: didesnio ESIF pajėgumo prisiimti riziką 
40 proc. dalis turėtų būti skirta MVĮ galimybėms gauti finansavimą padidinti;

(5) 2016 m. birželio 28 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad 
„Investicijų planas Europai, visų pirma Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), 
jau davė konkrečių rezultatų ir yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant padėti 
sutelkti privačiojo sektoriaus investicijas kartu pažangiai pasinaudojant ribotais 
biudžeto ištekliais. Komisija ketina netrukus pateikti pasiūlymų dėl ESIF ateities; 
šiuos pasiūlymus turėtų kuo skubiau išnagrinėti Europos Parlamentas ir Taryba“;

(6) ESIF buvo įsteigtas pradiniam trejų metų laikotarpiui siekiant sutelkti bent 315 mlrd. 
EUR investicijų. Tačiau noras pasiekti šį kiekybinį tikslą neturėtų būti viršesnis už 
atrenkamų projektų papildomumo principą. Todėl Komisija yra pasirengusi ne tik 
pratęsti ESIF investicijų laikotarpį ir padidinti finansinį pajėgumą, bet ir padidinti 
papildomumo lygį. Teisinis veiklos laikotarpio pratęsimas apima dabartinės 
daugiametės finansinės programos laikotarpį ir dėl jo iki 2020 m. turėtų būti suteikta iš 
viso bent pusė trilijono eurų investicijų. Siekiant dar padidinti ESIF pajėgumą ir 
pasiekti, kad investicijos padvigubėtų, valstybės narės taip pat turėtų prisidėti 
pirmumo tvarka; 

(6a) nustatant ESIF ir jį įgyvendinant negali būti visapusiškai panaudotas jo 
potencialas, jeigu nebus įgyvendinamos bendrosios rinkos stiprinimo priemonės, 
kuriomis būtų sukurta palanki verslo aplinka, ir socialiniu požiūriu subalansuotos 
ir tvarios struktūrinės reformos. Be to, norint užtikrinti, kad ESIF būtų sėkmingas, 
nepaprastai svarbūs gerai struktūruoti projektai, įtraukti į valstybių narių lygiu 
sudaromus investicijų ir vystymosi planus. Todėl valstybės narės raginamos padėti 
plėtoti pajėgumus, atsižvelgiant į tvarų investavimą, ypač regioniniu ir vietos 
lygmeniu, ir užtikrinti, kad veiktų visos tam reikalingos administracinės struktūros;

(7) dėl laikotarpio po 2020 m. Komisija turėtų pagal naująją daugiametę finansinę 
programą pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl išsamios investavimo sistemos, siekiant 
užtikrinti, kad investicijų trūkumo Sąjungoje problema būtų veiksmingai 
sprendžiama. Tas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti 
pagrįstas Komisijos ataskaitos ir nepriklausomo vertinimo, kurie turi būti pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2018 m. gruodžio 31 d., išvadomis. Toje 
ataskaitoje ir nepriklausomame vertinime taip pat turėtų būti išnagrinėta, kaip per 
pratęstą ESIF laikotarpį buvo taikomas Reglamentas (ES) 2015/1017, iš dalies 
pakeistas šiuo reglamentu;

(8) pratęsus ESIF veiklos laikotarpį ir padidinus jo pajėgumą, turėtų būti toliau 
sprendžiamos likusios rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos, taip pat toliau telkiamas privačiojo sektoriaus finansavimas investicijoms, 
kurios labai svarbios Europos darbo vietų – be kita ko, jaunimui – kūrimui, 
ekonomikos augimui ir konkurencingumui ateityje. Tai, be kita ko, yra investicijos 
energetikos, aplinkos, klimato politikos srityse, investicijos į socialinį ir žmogiškąjį 
kapitalą ir susijusią infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, tarpvalstybinį ir tvarų transportą, taip pat į skaitmeninę transformaciją. 
Visų pirma reikia, kad ESIF remiamomis operacijomis būtų labiau padedama siekti 
Sąjungos plataus užmojo tikslų, nustatytų per Paryžiaus klimato konferenciją 
(COP 21), ir įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimą 80–95 % sumažinti išmetamą 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip pat turėtų būti vis daugiau remiami 
prioritetiniai energetikos tinklų jungčių projektai ir energijos vartojimo efektyvumo 
projektai. Be to, ▌ESIF paramą greitkeliams reikėtų apriboti iki paramos 
privačiosioms ir (arba) viešosioms investicijoms į transporto sektorių sanglaudos 
šalyse, mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba į tarpvalstybinius transporto 
projektus arba skirti ją, jei būtina atnaujinti ir prižiūrėti greitkelius, padidinti kelių 
eismo saugą, plėtoti pažangiosios transporto sistemos (ITS) įrenginius arba 
užtikrinti esamų transeuropinio transporto tinklo greitkelių kokybę ir vientisumą, 
visų pirma įrengiant saugias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, degalines, 
kuriose prekiaujama alternatyviais švariais degalais, ir elektromobilių įkrovimo 
sistemas. Taip pat skaitmeniniame sektoriuje, įgyvendinant Sąjungos plataus 
užmojo skaitmeninės ekonomikos politiką, turėtų būti nustatyti nauji skaitmeninės 
infrastruktūros tikslai tam, kad būtų panaikintas skaitmeninis atotrūkis ir 
užtikrinta, kad Sąjunga taptų pasauline naujojo vadinamo daiktų interneto amžiaus, 
blokų grandinės technologijos, kibernetinio ir internetinio saugumo lydere. 
Aiškumo sumetimais reikėtų aiškiai išdėstyti, kad žemės ūkio, žuvininkystės ir 
akvakultūros srities projektai (nors jie jau atitinka paramos skyrimo reikalavimus) yra 
priskiriami prie bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama;

(8a) kad būtų pasiekti Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje (COP 21) nustatyti 
Sąjungos tikslai, Valdančioji taryba turėtų parengti išsamias gaires ir vertinimo 
priemones, ypač dėl projektų tinkamumo ir bendro ESIF portfelio, pirmiausia 
atsižvelgdama į COP 21. Siekdamas stiprinti klimato politikos aspektą įgyvendinant 
ESIF, EIB turėtų remtis savo, kaip vieno iš didžiausių kovos su klimato kaita 
finansavimo teikėjų, patirtimi ir naudoti tarptautiniu mastu sutartą metodiką, pagal 
kurią nustatomos klimato politikos sudedamosios dalys ir išlaidos;

(8b) kultūros ir kūrybos pramonės sektoriai atlieka labai svarbų vaidmenį 
reindustrializuojant Europą, yra ekonomikos augimo varomoji jėga ir teikia 
strateginių galimybių skatinti diegti inovacijas kituose pramonės sektoriuose, 
pavyzdžiui, turizmo, mažmeninės prekybos ir skaitmeninių technologijų sektoriuose. 
ESIF turėtų padėti MVĮ įveikti kapitalo trūkumą šiame sektoriuje ir turėtų 
pagrindinį dėmesį skirti projektams, kurie yra rizikingesni nei projektai, šiuo metu 
remiami pagal programą „Kūrybiška Europa“ ir garantijų priemonę;

(9) atrenkant projektus turėtų būti labiau akcentuojama pagrindinė ESIF savybė – 
papildomumas. Visų pirma ESIF paramos skyrimo reikalavimus turėtų atitikti tik tos 
operacijos, kuriomis aiškiai sprendžiamos nustatytos rinkos nepakankamumo arba 
neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją 
vykdomos operacijos, skirtos dvi ar daugiau valstybių narių arba regionų susiejančiai 
infrastruktūrai, įskaitant e. infrastruktūrą arba TEN-T ir TEN-E tinklus, turėtų atitikti 
didelio papildomumo kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad jos yra iš esmės sudėtingos ir 
suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės; 

(9a) tai, ar projektas atitinka papildomumo kriterijus, priklauso nuo specifinių regiono 
ekonominių sąlygų, nes viename regione projektas gali atitikti papildomumo 
kriterijų , o kitame – ne. Todėl Investicijų komitetas, vertindamas, ar projektas 
atitinka papildomumo kriterijų, turėtų atsižvelgti į specifines regiono sąlygas;
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(10) dėl galimybių padidinti ESIF intervencijos veiksmingumą turėtų būti skatinamos 
derinimo operacijos, kurias vykdant derinama negrąžinama Sąjungos biudžeto parama 
ir (arba) finansinės priemonės, ▌įskaitant EIB finansavimą per ESIF, taip pat kitų 
investuotojų teikiamas finansavimas. Derinimu siekiama padidinti Sąjungos išlaidų 
pridėtinę vertę pritraukiant papildomų išteklių iš privačių investuotojų ir užtikrinti, kad 
remiami veiksmai taptų ekonomiškai ir finansiškai perspektyvūs. Komisija jau 
paskelbė konkrečias rekomendacijas šia tema, tačiau reikėtų toliau plėtoti požiūrį 
dėl ESIF ir Sąjungos lėšų derinimo, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ekonominį 
efektyvumą ir tinkamą svertą. ESIF ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
(ESI fondų) naudojimo derinimas gali padėti padidinti ESIF geografinę aprėptį;

(11) siekiant padidinti ESIF naudojimą mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose, turėtų būti išplėsta bendrųjų tikslų, kuriems gali būti skiriama ESIF 
parama, aprėptis. Atsižvelgiant į tai, kad neturėtų būti apribojimų, susijusių su 
projektų, tinkamų finansuoti iš ESIF, dydžiu, neturėtų būti atgrasoma nuo paraiškų 
dėl ESIF finansavimo smulkiems projektams teikimo. Be to, būtini tolesni veiksmai, 
kuriais būtų didinama techninė parama ir skatinama naudotis ESIF tuose 
regionuose;

(11a) investavimo platformos yra labai svarbi priemonė siekiant spręsti rinkos 
nepakankamumo problemą, ypač finansuojant daugialypius, regioninius ar 
teminius projektus, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo projektus, ir 
tarpvalstybinius projektus. Todėl svarbu skatinti partnerystes su nacionaliniais 
skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis, be kita ko, siekiant įsteigti 
investavimo platformas. Įgyvendinant tokias partnerystes, Investicijų komitetas, 
remdamasis atitinkamomis Valdančiosios tarybos gairėmis, turėtų turėti galimybių 
suteikti atitinkamą ES garantijos dalį tiesiogiai investavimo platformoms ir 
nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms ir po to tiems 
subjektams perduoti sprendimo dėl projektų atrankos įgaliojimus. Tokiais atvejais 
Investicijų komitetas turėtų pasilikti teisę vykdyti projektų atrankos procedūros 
priežiūrą bet kuriuo metu, siekdamas užtikrinti, kad ji būtų vykdoma pagal šį 
reglamentą;

(11b) ši galimybė tiesiogiai suteikti ES garantiją investavimo platformoms ir 
nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms negali jokiu būdu 
lemti bendros valstybių narių, kurios nėra įsteigusios tokių subjektų, diskriminacijos 
arba lemti geografinės koncentracijos;

(12) kad ESIF galėtų remti investicijas, visu investavimo laikotarpiu Sąjunga turėtų teikti 
Sąjungos garantiją (toliau – ES garantija), kuri jokiu metu neturėtų viršyti 26 000 000 
000 EUR; iš šios sumos daugiausia 16 000 000 000 EUR turėtų būti suteikta iki 2018 
m. liepos 6 d.;

(13) tikimasi, kad ES garantiją derinant su 7 500 000 000 EUR, kuriuos suteiks EIB, ESIF 
parama turėtų pritraukti 100 000 000 000 EUR papildomų EIB ir EIF investicijų. 
Tikimasi, kad dėl šios 100 000 000 000 EUR sumos, remiant ESIF, iki 2020 m. 
pabaigos bus pritraukta bent 500 000 000 000 EUR papildomų investicijų į realiąją 
ekonomiką;
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(14) siekiant iš dalies finansuoti papildomoms investicijoms vykdyti skirtą Sąjungos 
bendrojo biudžeto įnašą į ES garantijos fondą, iš 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos nepaskirstytų lėšų, jų neviršijant, tam reikėtų skirti 
650 000 000 EUR – Europos Parlamentas ir Taryba1 turėtų tam duoti leidimą 
vykdant metinę biudžeto procedūrą. Be to, 1 645 797 000 EUR EITP finansinėms 
priemonėms skirtų asignavimų turėtų būti perkelta į EITP dotacijų dalį, siekiant 
palengvinti derinimą su ESIF, arba kitoms susijusioms priemonėms, visų pirma 
skirtoms energijos vartojimo efektyvumui;

(15) remiantis patirtimi, įgyta vykdant ESIF remiamas investicijas, garantijų fondo tikslinė 
suma turėtų sudaryti 35 % bendrų ES garantijos įsipareigojimų, užtikrinant tinkamą 
apsaugos lygį;

(16) atsižvelgiant į neįprastai didelę per ESIF teikiamo MVĮ finansavimo paklausą rinkoje, 
kuri, kaip tikimasi, nemažės, turėtų būti sustiprinta ESIF MVĮ linija. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas socialinėms įmonėms ir socialinėms paslaugoms, be 
kita ko, rengiant ir įdiegiant sektoriaus poreikius ir specifiką atitinkančias naujas 
priemones;

(17) EIB ir EIF turėtų užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai, įskaitant MVĮ, turėtų 
žinių apie ESIF paramą, kad būtų didinamas pagal Reglamentą (ES) 2015/1017 
suteiktos ES garantijos matomumas. Gerai matomoje finansavimo susitarimo vietoje 
turėtų būti pateikta aiški nuoroda į ESIF; 

(18) siekdamas padidinti ESIF operacijų skaidrumą, Investicijų komitetas savo viešai 
skelbiamuose ir prieinamuose sprendimuose turėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių, jo 
manymu, operacijai turėtų būti suteikta ES garantija, ypač daug dėmesio skirdamas 
papildomumo kriterijaus atitikčiai. Kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai 
suteikta ES garantija, turėtų būti paskelbiama rezultatų suvestinė; 

(18a) rezultatų suvestinė naudojama tik taip, kaip nurodyta šiame reglamente, 
Deleguotajame reglamente (ES) 2015/15582 ir jo priede, kaip nepriklausoma ir 
skaidri vertinimo priemonė, kuria Investicijų komitetas naudojasi siekdamas 
užtikrinti, kad ES garantija pirmiausia būtų teikiama toms operacijoms, kurių 
rezultatai aukštesni ir pridėtinė vertė didesnė. EIB turėtų iš anksto apskaičiuoti 
balus (rezultatus) ir rodiklius ir, pasibaigus projektui, rezultatus patikrinti;

(18b) Valdančioji taryba turėtų persvarstyti investicijų gaires ir nustatyti minimalų balų 
skaičių, taikomą įvairiems rezultatų suvestinės kriterijams, kad būtų užtikrintas 
geresnis projektų vertinimas;

(19) vykdant ESIF remiamas operacijas turėtų būti laikomasi Sąjungos gero mokesčių 
srities valdymo principo. Pagal Sąjungos teisės aktus, rekomendacijas ir gaires, 

1 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).

2 2015 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1558, kuriuo 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 papildomas rezultatų 
suvestine ES garantijai taikyti (OL L 244, 2015 9 19, p. 20).
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vykdydamas savo operacijas, EIB neturėtų naudotis mokesčių vengimo 
struktūromis, ypač agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, jose dalyvauti arba 
teikti finansavimo gavėjams, kurie tokiomis struktūromis ar schemomis naudojasi;

(20) be to, tikslinga pateikti tam tikrus techninius patikslinimus, susijusius su susitarimo 
dėl ESIF valdymo ir dėl ES garantijos teikimo bei ja dengiamų priemonių, įskaitant 
valiutos kurso rizikos padengimą tam tikrose situacijose, turiniu. Susitarimas su EIB 
dėl ESIF valdymo ir ES garantijos teikimo turi būti pritaikytas pagal šį reglamentą;

(21) turėtų būti patobulintas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC), o jo veikla 
turėtų panaikinti visus ESIF įgyvendinimo trūkumus. Centras turėtų padėti įgalinti 
projektų vykdytojus inicijuoti ir plėtoti perspektyvius, tvarius ir kokybiškus 
projektus. Ypatingą dėmesį centras turėtų skirti projektų, kuriuose dalyvauja dvi ar 
daugiau valstybių narių arba regionų, ir projektų, kuriais padedama siekti strategijos 
„Europa 2020“ ir COP 21 tikslų, rengimo paramai. ▌EIKC taip pat turėtų aktyviai 
padėti siekti sektorių ir geografinio ESIF įvairinimo tikslo ir iniciatyviai remti EIB 
jam inicijuojant projektus, imantis vykdyti operacijas ir, jei reikia, stengiantis 
paskatinti paklausą. EIKC veikla turėtų papildyti esamas struktūras; turėtų būti 
vengiama dubliuoti valstybėse narėse teikiamas paslaugas. Jis taip pat turėtų aktyviai 
padėti steigti investavimo platformas ir konsultuoti kitų Sąjungos finansavimo šaltinių 
derinimo su ESIF klausimais. Manoma, jog EIKC prireikus turi aktyviai veikti vietos 
lygmeniu, kad galėtų pagerinti vietos žinias apie ESIF ir tiksliau įvertinti vietos 
poreikius. EIKC turėtų siekti sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kiekvienos 
valstybės narės nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis ir 
prireikus padėti valstybėms narėms steigti nacionalinius skatinamojo finansavimo 
bankus ar įstaigas. Kad šie tikslai būtų pasiekti, EIKC darbuotojų ištekliai turėtų 
atitikti užduotis, kurias jis raginamas atlikti;

(21a) norint išspręsti rinkos nepakankamumo problemas ir pašalinti rinkos spragas, taip 
pat skatinti skirti pakankamai papildomų investicijų ir užtikrinti geografinę ir 
regioninę ESIF remiamos veiklos pusiausvyrą, reikalinga integruota ir darni tikslo 
skatinti augimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas įgyvendinimo metodika. Kainų 
nustatymo politika turėtų prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo;

(21b) kad būtų padedama siekti Reglamente (ES) 2015/2017 nustatytų investavimo tikslų, 
reikėtų skatinti derinti finansavimą su esamu finansavimu iš kitų šaltinių, siekiant 
suteikti pakankamas lengvatas, kai nustatoma ESIF operacijų finansavimo tvarka ir 
sąlygos, įskaitant kainų nustatymą;

(22) todėl ▌Reglamentas (ES) 2015/1017 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017 iš dalies keičiamas taip:

-1) 2 straipsnio 4 punkto b papunktis pakeičiamas taip:
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„b) tarpvalstybines, daugiašales, regionines arba makroregionines platformas, 
sutelkiančias tam tikroje geografinėje vietovėje vykdomais projektais 
besidominčius partnerius iš keleto valstybių narių, regionų arba trečiųjų 
valstybių;“

1) 4 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii) finansinio įnašo, kurį EIB turi teikti per ESIF ir kuris turi būti ne 
mažesnis nei 7 500 000 000 EUR garantijomis arba grynaisiais pinigais, 
sumos ir sąlygų;“;

aa) a punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv) operacijų, kurios remiamos ES garantija, kainų nustatymo, kuris turi 
atitikti EIB bendrą kainų nustatymo politiką, laikantis šio reglamento 
tikslų. Tais atvejais, kai dėl sunkesnių ekonominių ir finansinių rinkų 
sąlygų perspektyvus projektas nebūtų įgyvendinamas, garantijos kainos 
nustatomos taip, kad būtų skatinama geografinė ir regioninė ESIF 
remiamų operacijų pusiausvyra ir sprendžiamos rinkos 
nepakankamumo problemos;“;

ab) b punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii) nuostatą, kad Valdančioji taryba priima sprendimus bendru sutarimu ir 
kad tais atvejais, kai sutarti nepavyksta, Valdančioji taryba sprendimus 
priima keturių penktadalių savo narių balsų dauguma;“

ac) b punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv) vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo 
procedūrą, jų atlyginimą ir darbo sąlygas, ▌jų pakeitimo pareigose bei 
atskaitomybės taisykles ir procedūras, nedarant poveikio šio reglamento 
taikymui;“

b) c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i) išsamias ES garantijos suteikimo taisykles, laikantis 11 straipsnio, 
įskaitant jos aprėpties tvarką bei jos apibrėžtą taikymą specialių rūšių 
priemonių portfeliams ir atitinkamus įvykius, dėl kurių gali reikėti 
panaudoti ES garantiją;“;

1a) 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Šiame reglamente papildomumas – ESIF parama operacijoms, kuriomis 
sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos 
problemos ir kurių be ESIF teikiamos paramos laikotarpiu, per kurį galima 
pasinaudoti ES garantija, EIB, EIF nebūtų galėję įvykdyti arba jų nebūtų buvę galima 
įvykdyti pagal esamas Sąjungos finansines priemones, arba to nebūtų buvę galima 
atlikti tokiu pat mastu. Projektų, kuriems teikiama ESIF parama, kai remiami bet 
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kurio iš 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų siekiai, siekiant didinti 
užimtumą ir skatinti tvarų augimą, rizikos profilis įprastu atveju turi būti didesnis 
nei projektų, kurie remiami vykdant įprastas EIB operacijas, o bendras ESIF portfelio 
rizikos profilis turi būti didesnis nei investicijų, kurias prieš šio reglamento 
įsigaliojimą remia EIB vykdydamas savo įprastą investicijų politiką, portfelio rizikos 
profilis.

▐

EIB projektai, kurių rizikingumas mažesnis nei minimalus EIB ypatingos veiklos 
rizikingumas, taip pat gali būti remiami ESIF, jei ES garantija reikalinga siekiant 
užtikrinti papildomumą, apibrėžtą šios dalies pirmoje pastraipoje.

▐

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo 
aplinkos problemas, taip stengiantis užtikrinti papildomumą ir išvengti dalyvių 
koncentracijos toje pačioje rinkoje, ESIF remiama EIB ypatinga veikla 
(pageidautina ir jeigu tinkamai pagrįsta) turi turėti tokią savybę, kaip 
subordinacija, ir, palyginti su kitais investuotojais, būti priskiriama prie žemesnės 
pozicijos, taip pat turi turėti tokias savybes kaip dalyvavimas rizikos pasidalijimo 
priemonėse, tarpvalstybinio pobūdžio ypatybės, pozicija specifinės rizikos atžvilgiu 
arba kiti identifikuojami aspektai, kaip išsamiau aprašyta II priede.

▐

Nedarant poveikio reikalavimo atitikti pirmoje pastraipoje nustatytą papildomumo 
apibrėžtį taikymui, didelį papildomumą rodo šie elementai:

– projektams būdinga rizika, atitinkanti EIB ypatingos veiklos nuostatas, 
nustatytas EIB statuto 16 straipsnyje ir EIB kredito rizikos politikos gairėse, ypač 
jeigu tie projektai įgyvendintini mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose; 

– projektais siekiama sukurti infrastruktūrą, susiejančią dvi ar daugiau valstybių 
narių, arba infrastruktūra ar su infrastruktūra susijusių paslaugų teikimas 
išplečiami iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių;

▐

2a) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

„2a. Laikydamasis kainų nustatymo politikos, ESIF:

– (pageidautina ir jeigu tinkamai pagrįsta) užima žemesnę poziciją, 
palyginti su kitais investuotojais, ir užtikrina, kad jo operacijų kainos būtų 
nustatomos atsižvelgiant į galimybę derinti finansavimą iš kitų šaltinių, jei tai 
reikalinga, kad būtų galima projektams pritraukti kuo daugiau lėšų ir atsižvelgti į 
vietos rinkos sąlygas, ir
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– užtikrina, kad nuosavo kapitalo tipo investicijų operacijų kainų lygis būtų 
žemesnis už tokio paties tipo operacijų rinkos kainas, jeigu tai reikalinga norint 
pasiekti ESIF tikslus, išspręsti rinkos nepakankamumo problemas ir panaikinti 
investicijų deficitą.

3) 6 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos 
rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir 
kurie:“;

3a) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Netaikomi jokie apribojimai projektų, kuriuos tinka ESIF remti 
operacijoms, kurias per finansinius tarpininkus vykdo EIB arba EIF, dydžiui. 
Siekiant užtikrinti, kad ESIF parama apimtų ir smulkius projektus, EIB ir EIF 
išplečia bendradarbiavimą su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar 
įstaigomis ir viešina suteikiamas galimybes įsteigdami investavimo platformas.“;

4) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a) įterpiama ši dalis:

„1a. Visos institucijos ir organai, susiję su ESIF valdymo struktūromis, siekia 
užtikrinti lyčių pusiausvyrą visose ESIF valdymo struktūrose.“

-aa) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valdančiąją tarybą sudaro penki nariai: tris skiria Komisija, vieną – EIB ir vieną – 
Europos Parlamentas. Valdančioji taryba vieną iš savo narių išrenka pirmininku. 
Pirmininko kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. 
Valdančioji taryba stengiasi priimti savo sprendimus bendru sutarimu. Jeigu sutarti 
nepavyksta, Valdančioji taryba sprendimus priima keturių penktadalių savo narių 
balsų dauguma.“

-ab) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Išsamūs Valdančiosios tarybos posėdžių protokolai skelbiami viešai iš karto po to, 
kai Valdančioji taryba juos patvirtina. Kai protokolas paskelbiamas, apie tai 
nedelsiant pranešama Europos Parlamentui.“

-ac) 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„5. ESIF susitarime numatoma, kad ESIF vadovauja vykdomasis direktorius, kuris 
atsakingas už kasdienį ESIF administravimą ir 6 dalyje nurodyto Investicijų komiteto 
posėdžių rengimą ir pirmininkavimą jiems. Be to, vykdomasis direktorius už 
Investicijų komiteto darbą atsiskaito Europos Parlamentui.“

-ad) 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
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„Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. 
Vykdomasis direktorius dalyvauja Valdančiosios tarybos posėdžiuose kaip balso 
teisės neturintis narys. Jeigu vykdomasis direktorius negali dalyvauti 
Valdančiosios tarybos posėdyje arba kurioje nors to posėdžio dalyje, tame posėdyje 
arba toje posėdžio dalyje dalyvauja vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, kaip 
balso teisės neturintis narys.

-ae) 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„6. „Po atviro ir skaidraus pagal šio reglamento nuostatas vykdomo atrankos 
proceso Valdančioji taryba atrenka po vieną kandidatą eiti vykdomojo direktoriaus ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigas, o atlyginimas jiems mokamas iš 
bendrojo Sąjungos biudžeto.“

a) 8 dalis iš dalies keičiama taip:

i) e punktas pakeičiamas taip: 

„e) klimato politika, aplinkos apsauga ir valdymas;“;

ii) įrašomas l punktas:

„l) žemės ūkis, žuvininkystė ir akvakultūra.“;

b) 10 dalies antras sakinys pakeičiamas taip: 

„Kiekvienas Investicijų komiteto narys nedelsdamas perduoda Valdančiajai 
tarybai, vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojui visą 
informaciją, kurios reikia nuolat tikrinant, ar nėra interesų konfliktų.“;

c) 11 dalis papildoma šiuo sakiniu: 

„Vykdomasis direktorius yra atsakingas už Valdančiosios tarybos informavimą 
apie visus pažeidimus ▌, pasiūlo ir įgyvendina atitinkamus veiksmus.“;

d) 12 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai 
skelbiami ir prieinami išsamių protokolų forma. Skelbiant tokius sprendimus 
pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo 
kriterijaus atitikčiai, ir paaiškinama, kaip naudotasi 14 dalyje nurodyta 
rezultatų suvestine ES garantijos panaudojimui pagrįsti. 

Rezultatų suvestinė yra Investicijų komiteto priemonė, pagal kurią ES 
garantija pirmiausia teikiama daugiau balų gavusioms ir didesnės pridėtinės 
vertės operacijoms. Kai priimamas galutinis sprendimas dėl projekto, ji 
paskelbiama viešai. Paskelbtame sprendime nėra neskelbtinos komercinės 
informacijos. 

Jeigu sprendimuose yra neskelbtinos komercinės informacijos, EIB tokius 
sprendimus ir informaciją apie projektų vykdytojus arba finansų tarpininkus 
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perduoda Europos Parlamentui, kai atitinkamas finansavimas užbaigiamas 
arba anksčiau, pasibaigus neskelbtinos komercinės informacijos aktualumo 
laikotarpiui. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB 
pateiktais dokumentais.

EIB kasmet Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia visų 
Investicijų komiteto sprendimų atmesti ES garantijos panaudojimo paraišką 
sąrašą ir surinktus rezultatų suvestinės balus. Informacija pateikiama 
laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.“;

da) 14 dalis pakeičiama taip:

„14. Komisijai pagal 23 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant 
rezultatų suvestinę, kurią turi naudoti Investicijų komitetas, kad būtų 
užtikrintas nepriklausomas ir skaidrus ES garantijos galimo arba faktinio 
naudojimo vertinimas. Tokie deleguotieji aktai rengiami glaudžiai 
bendradarbiaujant su EIB.

Valdančioji taryba persvarsto investicijų gaires ir nustato minimalų balų 
skaičių, taikomą įvairiems rezultatų suvestinės kriterijams, kad būtų 
užtikrintas geresnis projektų vertinimas.“;

4a) 8 straipsnio b punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„b) tose operacijose dalyvauja subjektai, esantys arba įsteigti vienoje ar daugiau 
valstybių narių, ir jos apima vieną ar daugiau trečiųjų valstybių (arba jas 
vykdant bendradarbiaujama su subjektais tose valstybėse), kurioms taikoma 
Europos kaimynystės politika, įskaitant strateginę partnerystę, plėtros politiką, 
Europos ekonominės erdvės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos 
politiką, arba užjūrio šalį ar teritoriją, nustatytą SESV II priede, neatsižvelgiant 
į tai, ar esama partnerių tose trečiosiose valstybėse arba užjūrio šalyse ar 
teritorijose.“;

5) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a) 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„2.  ES garantija suteikiama EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurias patvirtino 7 straipsnio 7 dalyje nurodytas Investicijų komitetas, arba 
Europos investicijų fondui skiriamam finansavimui ar garantijoms, kad EIB 
galėtų vykdyti finansavimo ir investavimo operacijas pagal 11 straipsnio 3 dalį. 
Investicijų komitetas, remdamasis Valdančiosios tarybos gairėmis, gali 
suteikti atitinkamą ES garantijos dalį tiesiogiai investavimo platformoms ir 
nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms ir tiems 
subjektams perduoti sprendimo dėl projektų atrankos įgaliojimus. Investicijų 
komitetas bet kokiu atveju pasilieka teisę vykdyti projektų atrankos 
procedūros priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad ji būtų vykdoma pagal šį 
reglamentą.
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Susijusios operacijos turi atitikti Sąjungos politiką. Jomis padedama siekti bet 
kurio iš šių bendrųjų tikslų:“;

-aa) 2 dalies c punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iiia) geležinkelių infrastruktūros ir kitus geležinkelių transporto 
projektus;“

-ab) 2 dalies e punktas papildomas šiais papunkčiais:

„ia) blokų grandinės technologija;

ib)daiktų internetu;

ic) kibernetiniu saugumu ir tinklų apsaugos infrastruktūra;“

-ac) 2 dalies g punkto ii papunktis iš dalies keičiamas taip:

„ii) kultūros ir kūrybos sektoriais, kuriuose leidžiami konkrečiam sektoriui 
skirti finansavimo mechanizmai, užtikrinant sąveiką su programa 
„Kūrybiška Europa“ ir garantijų priemone, siekiant teikti paskirtį 
atitinkančias paskolas kultūros ir kūrybos sektoriams.“;

-ad) 2 dalies g punkto v papunktis iš dalies keičiamas taip:

„v) socialine infrastruktūra, socialinėmis paslaugomis, socialine ir 
solidarumo ekonomika;

a) 2 dalis papildoma h ir i punktais:

„h) tvarus žemės ūkis, žuvininkystė, akvakultūra ir kiti bioekonomikos ir 
biopramonės sektoriai;

i) mažiau išsivysčiusių regionų ir pereinamojo laikotarpio regionų, 
atitinkamai nurodytų Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/99/ES1 I 
ir II prieduose, atveju – EIB paramos teikimo reikalavimus atitinkantys 
kiti pramonės sektoriai ir paslaugos, laikantis šio reglamento 
reikalavimų.“;

b) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valdančioji taryba parengia išsamias gaires ir vertinimo priemones, ypač 
dėl projektų tinkamumo ir bendro ESIF portfelio, pirmiausia atsižvelgdama į 
COP21 įsipareigojimus. Tomis gairėmis užtikrinama, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektų 
sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atsižvelgiant į 
COP 21 įsipareigojimus.“;

1 2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo 
nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir 
Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš 
Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22).
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c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Investavimo laikotarpis, kuriuo finansavimo ir investavimo operacijoms, 
kurioms taikomas šis reglamentas, paremti gali būti teikiama ES 
garantija, trunka iki:

a) 2020 m. gruodžio 31 d. – EIB operacijoms, dėl kurių EIB ir 
paramos gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau 
kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;

b) 2020 m. gruodžio 31 d. – EIF operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų 
tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.“;

d) 4 dalis išbraukiama;

da) įterpiama ši dalis:

„4a. Jeigu valstybės narės valdžios institucija steigia investavimo 
platformą arba nacionalinį skatinamojo finansavimo banką ar įstaigą, 
siekiančią tų pačių tikslų kaip ESIF, EIB su ta institucija bendradarbiauja. 
EIB taip pat bendradarbiauja su jau įsteigtomis investavimo platformomis 
arba nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis, 
siekiančiais tų pačių tikslų kaip ESIF.“

db) 5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio 7 straipsnio 7 dalies taikymui, Investicijų komitetas, 
atlikęs nuodugnų įvertinimą, gali nuspręsti nutraukti partnerystę su 
investavimo platforma arba su nacionaliniu skatinamojo finansavimo banku 
ar įstaiga.“

5a) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Taikant 9 straipsnio 2 dalį ir laikantis 11 straipsnio, EIB ir, kai taikytina, 
nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai arba įstaigos ir investavimo 
platformos naudoja ES garantiją priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, rizikai 
padengti.“;

6) 10 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) EIB paskolos, garantijos, priešpriešinės garantijos, kapitalo rinkos priemonės, 
bet kokios kitos formos finansavimo ar kredito vertės didinimo priemonės, 
įskaitant subordinuotąją skolą, investicijos į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą 
kapitalą, įskaitant nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, 
investavimo platformų ar fondų naudai;“;

7) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:
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„1. ES garantijos suma bet kuriuo metu negali viršyti 26 000 000 000 EUR, 
iš kurių dalis gali būti skirta EIB finansavimui arba garantijoms, kurie 
teikiami EIF pagal 3 dalį. Agreguoti grynieji mokėjimai iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto pagal ES garantiją negali viršyti 26 000 000 000 EUR, 
o iki 2018 m. liepos 6 d. negali viršyti 16 000 000 000 EUR.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Jeigu EIB teikia finansavimą ar garantijas EIF, kad galėtų vykdyti EIB 
finansavimo ir investavimo operacijas, ES garantija suteikiama kaip 
visapusiška garantija tokiam finansavimui ar garantijoms, su sąlyga, kad 
bent 4 000 000 000 EUR finansavimo ar garantijų sumą EIB teikia be 
padengimo ES garantija, neviršijant pradinės 6 500 000 000 EUR sumos. 
Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, Valdančioji taryba prireikus tą ribą 
gali patikslinti, tačiau negali viršyti 8 000 000 000 EUR ir negali 
įpareigoti EIB mokėti lygiaverčių sumų, viršijančių pradinę ribinę 
vertę.

c) 6 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a) 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų skolos priemonių atveju – 
pagrindinę sumą ir visas laikantis finansavimo operacijų sąlygų iki 
įsipareigojimų neįvykdymo momento EIB naudai mokėtinas, bet 
nesumokėtas palūkanas ir sumas; nuostolius, susidarančius dėl valiutų, 
išskyrus euro, kursų svyravimų rinkose, kuriose ilgalaikio apsidraudimo 
galimybės yra ribotos; subordinuotosios skolos atveju įsipareigojimų 
neįvykdymo įvykiu laikomas atidėjimas, sumažinimas arba reikalaujamas 
investavimo nutraukimas;

b) 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų investicijų į nuosavą kapitalą 
arba kvazinuosavą kapitalą atveju – investuotas sumas ir su jomis 
susijusias finansavimo sąnaudas bei nuostolius, susidarančius dėl valiutų, 
išskyrus euro, kursų svyravimų;“;

8) 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. 2 dalyje nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos, kad 
būtų pasiektas tinkamas dydis, atitinkantis bendrus ES garantijos 
įsipareigojimus (toliau – tikslinė suma). Tikslinė suma sudaro 35 % 
bendrų ES garantijos įsipareigojimų.“;

b) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Nuo 2018 m. liepos 1 d., jeigu dėl garantijos pareikalavimo atvejų 
garantijų fondo dydis sumažėja žemiau 50 % tikslinės sumos arba, 
atsižvelgiant į Komisijos rizikos įvertinimą, per metus gali sumažėti 
žemiau to dydžio, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines priemones, 
kurių gali prireikti fondui papildyti.“;
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c) 8, 9 ir 10 dalys pakeičiamos taip:

„8. Pareikalavus mokėti pagal ES garantiją, 2 dalies b ir d punktuose 
numatytos garantijų fondui skiriamos lėšos, viršijančios tikslinę sumą, 
naudojamos iki 9 straipsnyje numatyto investavimo laikotarpio pabaigos 
ES garantijos sumai atkurti iki jos viso dydžio.

9. 2 dalies c punkte numatytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos 
ES garantijos sumai atkurti iki jos viso dydžio.

10. Tuo atveju, kai ES garantija visiškai atkuriama iki 26 000 000 000 EUR 
sumos, bet koks garantijų fondo perviršis, palyginti su tiksline suma, 
sumokamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip vidaus asignuotosios 
įplaukos pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 
dalį visoms biudžeto eilutėms, kurios galėjo būti panaudotos kaip lėšų 
perkėlimo į garantijų fondą šaltinis.“;

9) 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirmos pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tokia parama apima tikslinę paramą, susijusią su techninės pagalbos 
naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių 
priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
naudojimu ir konsultacijomis, kai taikytina, dėl atitinkamų aspektų, 
susijusių su Sąjungos teise, atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų 
rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius ir įvairių 
sektorių padėtį.“;

ii) antra pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų 
arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, 
skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą, taip pat 5 straipsnio 1 dalies 
penktoje pastraipoje nurodytų projektų rengimą.“;

b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

i) c punktas pakeičiamas taip:

„c) vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir aktyvią pagalbą siekiant ESIF 
sektorių ir geografinio įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 
skirsnyje, remiant EIB ir nacionalinius skatinamojo finansavimo 
bankus ar įstaigas, kad jie inicijuotų ir plėtotų operacijas, visų 
pirma mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose, ir skatinant ESIF paramos paklausą visur, kur jos 
reikia;“;
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ii) e punktas pakeičiamas taip:

„e) aktyvią konsultacinę paramą investavimo platformų steigimo 
klausimais, ypač kai steigiamos tarpvalstybinės ir 
makroregioninės investavimo platformos, susijusios su keliomis 
valstybėmis narėmis ir (arba) regionais, ir prireikus veiklą vietos 
lygmeniu;“;

iia) įterpiamas šis punktas:

„ea) naudojimąsi galimybe pritraukti smulkius projektus ir juos 
finansuoti, be kita ko, per investavimo platformas;“

iii) įterpiamas f punktas:

„f) konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 
2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės) derinimo su 
ESIF klausimais, siekiant sumažinti administracinę naštą ir 
išspręsti praktines problemas, susijusias su naudojimusi tokiu 
finansavimo šaltinių derinimu.“;

iiia) įterpiamas šis punktas:

„fa) iniciatyvios paramos, siekiant raginti ir skatinti vykdyti 8 
straipsnio pirmos pastraipos b punkte nurodytas operacijas, 
teikimą.“;

c) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo 
paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, 
Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų 
kompetencija.“;

ca) įterpiama ši dalis:

„5a. EIKC naudojasi 16 straipsnio 2a dalyje nurodytu sąrašu, siekdamas 
teikti iniciatyvią ir reikalingą paramą galimiems projektų 
vykdytojams, kad jie galėtų labiau išplėtoti projektų, kuriuos prašo 
finansuoti iš ESIF, pasiūlymus.“

d) 6 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„EIKC ir nacionalinio skatinamojo finansavimo banko ar įstaigos arba 
tarptautinės finansavimo institucijos ar įstaigos, arba valdymo institucijos, 
įskaitant tas, kurios veikia kaip nacionalinės patarėjos, turinčios žinių, 
reikalingų EIKC tikslais, bendradarbiavimas gali būti vykdomas kaip sutartinė 
partnerystė. EIKC sudaro bendradarbiavimo susitarimus su kiekvienos 
valstybės narės nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar 
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įstaigomis. Valstybėse narėse, kuriose tokių įstaigų nėra, EIKC gali, kai 
taikytina ir atitinkamai valstybei narei paprašius, teikti iniciatyvią paramą 
dėl jų steigimo.“;

da) įterpiama ši dalis:

„6a. Siekiant aktyviai užtikrinti plačią geografinę konsultacinių paslaugų 
aprėptį visoje Sąjungoje ir sėkmingai gilinti vietos žinias apie ESIF, 
prireikus, atsižvelgiant į esamas paramos programas, užtikrinama 
EIKC veikla vietos lygmeniu, kad EIKC galėtų teikti konkrečią, 
iniciatyvią, prie poreikių pritaikytą pagalbą vietoje. EIKC buveinės 
steigiamos pirmiausia tose valstybėse narėse ar regionuose, kurie 
susiduria su sunkumais plėtoti ESIF finansuojamus projektus. EIKC 
siekia skatinti žinių perdavimą regioniniam ir vietos lygmenims ir 
užtikrina nuolatinį regioninių ir vietos pajėgumų stiprinimą ir 
ekspertinių žinių kaupimą.“;

db) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Iš bendrojo Sąjungos biudžeto per metus skiriama bazinė suma yra 
2 000 0000 EUR; iš jos padengiamos EIKC operacijų iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. sąnaudos, susijusios su EIKC teikiamomis paslaugomis 
pagal 2 dalį, papildančiomis pagal kitas Sąjungos programas jau 
teikiamas paslaugas, jeigu toms sąnaudoms padengti nepakanka sumos, 
likusios iš 4 dalyje nurodytų mokesčių.“

9a) 16 straipsnio 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f) projektų, kurių atveju Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama 
derinama su ESIF parama, aprašas ir bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma, 
taip pat kiekvieno tokio projekto rizikos profilis;“

9b) 16 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„ja) išsami informacija apie mokesčių mokėjimą, susijusį su EIB finansavimo ir 
investicijų operacijomis įgyvendinant ESIF.“;

9c) 16 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a. Kas šešis mėnesius EIB pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
EIKC visų investavimo pasiūlymų, kuriais prašoma panaudoti ES garantiją, 
sąrašą, įskaitant pasiūlymus, kurie nebuvo atrinkti pateikti Investicijų 
komitetui. Informacija pateikiama laikantis griežtų konfidencialumo 
reikalavimų.“;

9d) 16 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5a. Pasibaigus investavimo laikotarpiui, Komisija parengia ataskaitą dėl suminio 
kainų nustatymo politikos poveikio ir jos tinkamumo ir perduoda tą ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Valdančiajai tarybai. Į tos ataskaitos išvadas turi 
būti atsižvelgiama.“;
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9e) 16 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6a. Komisija pateikia metinę ataskaitą, kurioje pateikiama išsami informacija 
apie visus projektus kiekvienoje politikos srityje, kuriems gauta parama iš 
ESIF, visą kiekvieno šaltinio įnašo sumą ir projektų rizikos profilius.“;

10) 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisija ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. birželio 30 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas 
nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas.“;

b) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisija pagal naująją daugiametę finansinę programą pateikia 
teisėkūros pasiūlymą dėl išsamios investavimo sistemos, siekiant 
užtikrinti, kad investicijų trūkumo Sąjungoje problema būtų 
veiksmingai sprendžiama. Rengiant pasiūlymą tinkamai atsižvelgiama į 
2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitos, kurioje pateikiamas nepriklausomas 
vertinimas, išvadas. Ataskaita turi būti pateikta laiku, kad ją būtų 
galima tinkamai išnagrinėti tuo tikslu.“

ba) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Į 6 dalyje nurodytą ataskaitą įtraukiamas 7 straipsnio 14 dalyje ir II 
priede nurodytos rezultatų suvestinės naudojimo vertinimas, visų pirma 
kiekvieno ramsčio ir atitinkamo jo atliekamo vaidmens vertinimo 
procese tinkamumo analizė. Jei taikytina, ataskaita drauge su tinkamai 
pagrįstomis išvadomis pridedama prie pasiūlymo dėl 7 straipsnio 14 
dalyje nurodyto deleguotojo akto peržiūros.“;

11) 19 straipsnis papildomas šia dalimi:

„EIB ir EIF informuoja arba įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius 
paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, apie ESIF paramą ir pateikia šią informaciją 
aiškiai matomoje kiekvieno ESIF teikiamo finansavimo susitarimo, ypač jei jis 
susijęs su MVĮ, ir kiekvienos sutarties, susijusios su ESIF parama, vietoje, taip 
didindami visuomenės informuotumą ir gerindami matomumą.“;

11a) 20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi 
SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna visapusišką prieigą prie visų dokumentų 
ar informacijos, kurių reikia šiai užduočiai atlikti.“;

12) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Vykdydami savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis 
reglamentas, EIB, EIF ir bet kokie finansiniai tarpininkai laikosi atitinkamų 
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standartų ir taikytinų teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo prevencija ir 
kova su terorizmu, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. 

▌

Vykdydami savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis 
reglamentas, EIB ir EIF nesinaudoja mokesčių vengimo struktūromis, visų 
pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, jose nedalyvauja ir 
neteikia finansavimo gavėjams, kurie tokiomis struktūromis ar schemomis 
naudojasi arba jose dalyvauja, nesinaudoja praktika, neatitinkančia ES gero 
mokesčių srities valdymo kriterijų, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, 
Tarybos išvadose, Komisijos komunikatuose ar bet kuriame oficialiame 
Komisijos pranešime. 

▌

Visų pirma EIB ir EIF nepalaiko verslo santykių su subjektais, 
priklausančiais kitam subjektui arba įsteigtais tokios jurisdikcijos šalyje ar 
teritorijoje, kuri nebendradarbiauja su Sąjunga taikant su skaidrumu ir 
keitimosi informacija susijusius tarptautiniu mastu sutartus mokesčių 
standartus ir Sąjungos teisės aktus. 

EIB ir EIF, sudarydami susitarimus su finansų tarpininkais, perkelia šiame 
straipsnyje nurodytus reikalavimus į atitinkamas sutartis ir reikalauja teikti 
ataskaitas pagal šalis dėl jų laikymosi. EIB ir EIF skelbia ir nuolat 
atnaujina finansinių tarpininkų, su kuriais jie bendradarbiauja, sąrašą.

EIB ir EIF, pasikonsultavę su Komisija ir suinteresuotaisiais subjektais, 
vėliausiai po to, kai patvirtinamas Sąjungos nebendradarbiaujančių šalių ir 
teritorijų sąrašas, persvarsto ir atnaujina savo politiką dėl 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų. Vėliau Komisija kasmet pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios politikos įgyvendinimo.“; 

13) 23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:

„7 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. liepos 4 d. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“;

14) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą. 

▐

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
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Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas 
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PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl 
Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos 

investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų

Priedas

1) 2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a) b punktas papildomas šiomis pastraipomis:

„ESIF parama greitkeliams apribojama iki paramos viešosioms ir (arba) 
privačiosioms investicijoms į transportą sanglaudos šalyse, mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose arba į tarpvalstybinius transporto projektus arba ji 
skiriama, jei būtina atnaujinti ir prižiūrėti greitkelius, padidinti kelių eismo 
saugą, plėtoti ITS įrenginius arba užtikrinti esamų transeuropinio transporto 
tinklo greitkelių kokybę ir vientisumą, visų pirma įrengiant saugias 
transporto priemonių stovėjimo aikšteles, degalines, kuriose prekiaujama 
alternatyviais švariais degalais, ir elektromobilių įkrovimo sistemas.

Taip pat aiškiai numatoma galimybė ESIF paramą skirti esamai transporto 
infrastruktūrai atnaujinti ir prižiūrėti.“;

b) c punkto antras sakinys pakeičiamas taip:

„Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad EIB teiks finansavimą iš ESIF, kad būtų 
pasiektas bendrasis pradinis tikslas – mažiausiai 500 mlrd. EUR viešųjų ir 
privačių investicijų, įskaitant finansavimą iš EIF vykdant ESIF operacijas, 
susijusias su 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis priemonėmis, 
nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų teikiamą finansavimą, ir 
daugiau galimybių gauti finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne daugiau 
kaip 3 000 darbuotojų.“;

2) 3 skirsnis papildomas d punktu:

„d) jei operacija pasižymi viena ar daugiau iš toliau išvardytų savybių, ji 
paprastai būtų priskiriama ypatingai veiklai: 

– subordinacija kitų skolintojų atžvilgiu, įskaitant nacionalinius 
skatinamojo finansavimo bankus ir privačius skolintojus;

– dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, kai dėl pozicijos EIB kyla 
didelė rizika;
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– pozicija specifinės rizikos atžvilgiu, pavyzdžiui, nepatvirtinta 
technologija, priklausomybė nuo naujų, nepatyrusių arba didelės rizikos 
partnerių, nauja finansinė struktūra arba rizika EIB, konkrečiam sektoriui 
arba geografinei vietovei; 

– nuosavo kapitalo tipo savybės, pavyzdžiui, su rezultatais susieti 
mokėjimai, arba 

– kiti identifikuojami aspektai, dėl kurių kyla didesnė rizika pagal EIB 
kredito rizikos politikos gaires;“; 

2a) 3 skirsnis papildomas šiuo punktu:

„da) vertinant papildomumą, atsižvelgiama į specifines regiono sąlygas.“;

3) 5 skirsnis papildomas šiuo sakiniu:

„Rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik pasirašoma sutartis dėl 
operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę 
informaciją.“;

4) 6 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a) b punktas iš dalies keičiamas taip:

i) pirmoje įtraukoje pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:

„Vykdydamas skolos tipo operacijas EIB arba EIF atlieka standartinį 
rizikos vertinimą, kuris apima įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės ir 
susigrąžinimo normos apskaičiavimą. Remdamasis šiais rodikliais, EIB 
arba EIF kiekybiškai įvertina kiekvienos operacijos riziką.“;

ii) antroje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip: 

„Kiekviena paskolos tipo operacija priskiriama tam tikrai rizikos klasei 
(sandorio paskolos klasifikacija) pagal EIB arba EIF paskolų 
klasifikavimo sistemą.“;

iii) trečioje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip: 

„Projektai turi būti ekonomiškai ir techniškai perspektyvūs, o EIB 
finansavimas organizuojamas laikantis patikimos bankininkystės 
principų ir aukšto lygio rizikos valdymo principų, nustatytų EIB arba EIF 
vidaus gairėse.“;

iiia) ketvirta įtrauka pakeičiama taip:

„Skolos tipo produktų kaina nustatoma pagal šio reglamento 
nuostatas.“;

b) c punktas iš dalies keičiamas taip:
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i) pirmoje įtraukoje antras sakinys pakeičiamas taip: 

„Sprendimas, kad operacija kelia nuosavo kapitalo tipo riziką (arba jos 
nekelia), nepriklausomai nuo jos teisinės formos ir nomenklatūros, 
grindžiamas EIB arba EIF standartiniu vertinimu.“;

ii) antroje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip: 

„EIB nuosavo kapitalo tipo operacijos vykdomos laikantis EIB arba EIF 
vidaus taisyklių ir procedūrų.“;

iia) trečia įtrauka pakeičiama taip:

„– Nuosavo kapitalo tipo investicijų kaina nustatoma pagal šio 
reglamento nuostatas.“;

5) 7 skirsnio c punkte išbraukiamas žodis „pradiniam“;

6) 8 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pirmos pastraipos antrame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“;

b) a punkto pirmos pastraipos pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradinio“;

c) b punkto pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“.


